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Otvíráme!
Jste soudkyně okresního soudu. Nově založená advokátní kancelář pozvala
všechny soudce okresního soudu na slavnostní otevření svých nových prostor.
Pozvala také ostatní advokáty, notáře, exekutory a zástupce dalších právních
profesí.
Zúčastníte se? Proč?
Královna plesu
Jste soudkyně okresního soudu. Váš soud pořádá každý rok reprezentační ples. Je
určený pro zástupce všech právnických profesí, soudní znalce a tlumočníky. Jste
samozřejmě také zvána.
Zúčastníte se? Proč?
Budete posuzovat jinak pozvání na ples pořádaný vedením města? Nebo místním
gymnáziem?
Vzhůru na tygry!
Jste soudce okresního soudu. Místní podnikatel pozval všechny soudce okresního
soudu na slavnostní otevření nové zoologické zahrady. Současně pozval všechny
významnější osobnosti z různých oborů – lékaře, auditory, ředitele škol, ředitele
firem apod.
Zúčastníte se? Proč?

Kdo učí, má za tři
Jste nedávno jmenovaným soudcem vrchního soudu. Vždycky vás bavilo učit. Zatím
nebylo moc příležitostí. Nyní jste se ale několika široce komentovanými rozsudky
profiloval na jednom aktuálním tématu. Oslovila vás vzdělávací agentura
s nabídkou, abyste pro ni na toto téma přednášel, počítá, že se podaří seminář
minimálně 6 x zopakovat. Nabízená odměna je velmi slušná.
Přijmete nabídku? Proč?
And Ivoš goes to…
Jste soudkyní Vrchního soudu. Jeden z vašich letošních rozsudků se týkal mediálně
sledované kauzy. Rozsudku se dostalo uznání i ze strany odborné veřejnosti.
Jednoho dne vám zavolá zástupce společnosti EPRAVO.CZ, že jste byla
nominována na cenu Právník roku a že vás odborná porota vybrala jako vítěze.
Přijmete ocenění? Zúčastníte se slavnostního předávání? Proč?

Hovory z Lán I.
Jste předsedkyně Nejvyššího správního soudu. Pan prezident vás pozval na osobní
setkání společně s předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu.
Přijmete pozvání? Proč?
Přijala byste pozvání, i kdybyste byla pozvána samostatně?
Existuje téma, které považujete pro takové setkání za nepřípustné k diskusi?
Co uděláte, pokud pan prezident takové téma otevře?
Hovory z Lán II.
Jste soudce Ústavního soudu. Pan prezident vás pozval na osobní setkání. Po
setkání vás pan prezident vyzve, abyste ještě pokračoval v diskusi s panem
kancléřem.
Jak budete reagovat? Proč?

Správní rada nad zato
Jste soudce okresního soudu. Oslovila vás nezisková organizace zabývající se
pomoci bezdomovcům se žádostí, abyste se stala členem její správní rady.
Půjdete do toho? Proč?
Je pro vaše rozhodnutí důležité, v jaké oblasti nezisková organizace působí? Nebo
to, zda používá ve své práci i právní kroky? Nebo zda se může stát, že se její případ
dostane k vašemu soudu?
Fotbálek, pivečko, pohodička
Jste soudce okresního soudu. Každý čtvrtek se místní sportuchtiví soudci, advokáti
a stání zástupci scházejí na neformálním utkání ve fotbale. Pak jdou společně na
pivo. Zjistili, že i vy jste dříve fotbal hrával a pozvali vás, abyste taky chodil.
Půjdete? Proč?
Staří známí
Jste předsedkyně krajského soudu. Několikrát do měsíce chodíte na oběd či na
kávu se svou spolužačkou z právnické fakulty, která je partnerkou známé advokátní
kanceláře sídlící v krajském městě. V tisku se objevila kritika tohoto vašeho
počínání.
Jak budete na kritiku reagovat? Přestanete chodit se spolužačkou na obědy?
Rezignujete na svou funkci? Napíšete do tisku svou reakci s tím, že neděláte nic
nezákonného ani neetického?

