
       

   
  

   

Vážené a milé kolegyně – advokátky, soudkyně, státní zástupkyně, 

notářky, exekutorky, podnikové a všechny ostatní právničky! 

  

Dovolte mi informovat Vás předběžně o historicky první konferenci žen - právniček v ČR napříč právnickými 

profesemi. Konference s názvem FEMINA IURIS proběhne 19. – 20. listopadu 2009 v paláci Dunaj na Národní 

třídě 10, kde sídlí Školicí a vzdělávací centrum České advokátní komory, která konferenci ve spolupráci s Českou 

asociací právniček, Unií podnikových právníků ČR a EPRAVO.CZ pořádá. 

Záštitu nad konferencí přebralo ministerstvo spravedlnosti ČR, v čele s ministryní Danielou Kovářovou, která se 

sama aktivně FEMINY IURIS zúčastní. 

Jako host poctí naši konferenci návštěvou a úvodní přednáškou prezidentka Evropské asociace právniček, 

renomovaná právnička a manželka bývalého britského premiéra pí. Cherie Booth-Blair i další zahraniční hosté – 

respektované právničky. 

Touto předběžnou pozvánkou Vás srdečně zveme k účasti. V  přílohách naleznete předběžný program konference 

(simultánní tlumočení do a z angličtiny bude zajištěno), registrační konferenční formulář a dva ubytovací 

formuláře. 

Upřesněný program konference Vám zašleme nejpozději začátkem měsíce listopadu na Vaše e-mailové adresy. 

Věříme, že přijmete naše pozvání a že se FEMINA IURIS stane významnou odbornou i společenskou justiční 

událostí. 

Organizační pokyny: 

 Kapacita hlavního sálu je 100 míst, kapacita vedlejšího sálu 60 míst, v případě prvního společného 

konferenčního tématu budou sály audiovizuálně propojeny, odpolední jednání proběhne v sekcích 

samostatně v jednotlivých sálech.  

Jakmile bude kapacita sálů naplněna, budeme nuceni další zájemkyně z Vašich řad odmítat, proto prosím, 

máte-li zájem o účast, obratem se přihlašujte závazně pomocí přiloženého registračního formuláře na tam 

uvedené kontakty. 

 Konferenční poplatky včetně veškerého doprovodného programu: 0 Kč  

 Organizátoři konference pro Vás předjednali výhodné „konferenční ubytování“ v 5* a 4* hotelech 

v bezprostředním okolí konferenčního místa, jejichž cena za noc a dvoulůžkový pokoj se pohybuje kolem 

2.000,- Kč! Rezervujte si včas ubytování pomocí jednoho ze dvou ubytovacích formulářů, které jsou též 

přiloženy. Výhodná konferenční cena je garantována v hotelu David do 25. září 2009, v hotelu Thalia do 

19. října 2009. Ubytování si hradí účastnice konference samy.  

 Storno poplatek v případě neomluvené účasti – více informací v registračním formuláři.  

  

Za organizační štáb konference: 
PhDr. Iva Chaloupková, 
vedoucí odboru vnějších vztahů České advokátní komory 
 


