
JAROSLAV BAIER, který pomáhá Iskérce, se stal právníkem roku 2012 

v kategorii PRO BONO  

Pan Baier pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Před více než dvěma roky nabídl občanskému 
sdružení Iskérka právní pomoc. Přes mladý věk si uvědomuje sociální poslání advokacie a 
bezplatných právních služeb. Neváhali jsme se tedy na něj obrátit s právními záležitostmi, 
které naše sdružení řešilo a stále řeší. Z důvodů náročného povolání a pracovního vytížení 
poskytuje tyto služby v podstatě ve volném čase, což mnohdy obnáší práci po pracovní době a 
během víkendů. 

Nominace na ocenění Právník roku může zasílat laická i odborná veřejnost. Každoročně se 
pak vyhlašují vítězové jednotlivých kategorií. Organizátory soutěže jsou Česká advokátní 
komora a společnost EPRAVO.CZ za tradičního partnerství dalších stavovských komor a 
organizací.  

Letošní velká Všechnopárty pro dva tisíce právníků všech druhů – advokátů, soudců, státních 
zástupců, notářů a podnikových právníků – to byl 8. ročník celojustiční soutěže právník 
roku, který se konal v pátek 25. ledna 2013 v Top Hotelu Praha. Právníky roku 2012 se 
stalo jedenáct osobností. Nominace probíhaly v několika kategoriích. 

V kategorii PRO BONO získal hlavní ocenění Mgr. Jaroslav Baier, advokátní 
koncipient z velké pražské advokátní kanceláře Allen & Overy, který je oporou 

občanskému sdružení Iskérka, kterému poskytuje zdarma právní rozbory, konzultace a 

připravuje dokumenty či návody jak správně postupovat. 

„Poskytování služeb pro bono není přínosem jen pro adresáta, ale i pro jejich poskytovatele, 

kterému dává procítit smysl jeho práce. Vítězství v kategorii PRO BONO považuji za velkou 

poctu a závazek do budoucna, vážím si ho o to více, že jsem jej dosáhl navzdory svému věku a 

délce působení v advokacii. Samotnou aktivitu v této oblasti nevnímám jako ryze charitativní 

činnost, ale i jako vítané rozšíření spektra působnosti v právních oblastech, s nimiž se 

koncipient se zaměřením na obchodní právo nesetká buď vůbec, nebo jen zcela okrajově a 

které patří k atributům práce advokáta v klasickém slova smyslu,“ říká p.Baier. 

PRO BONO je bezplatná právní pomoc na základě zákona o advokacii, také organizování 
bezplatných právních porad, kterou Česká advokátní komora poskytuje potřebným lidem 
prostřednictvím advokátů. Ocenění za bezplatnou právní pomoc se uděluje od roku 2009.  

Je to především poděkováním advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do 

jiných obecně prospěšných aktivit. 

Na webové stránce www.pravnikroku.cz najdete od května 2013 informace k dalšímu, již 
devátému ročníku soutěže, jehož galavečer se bude konat v lednu 2014 v Brně. Další 
informace bude přinášet i Bulletin advokacie ( ve své tištěné i internetové verzi www.bulletin-
advokacie.cz) a najdete je také na webových stránkách České advokátní komory. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Jbaili, Iskérka – o.s. 


