
 
 
 
 

 

Tereza Metičová, Todoextranjeros – Abogados de Extranjería, Španělsko 

 

Díky Střední odborné škole pro administrativu EU a programu Erasmus+, jsem měla možnost dne 
27. dubna 2019 odletět na 4 týdny do Španělské Malagy na stáž. 

Pracovala jsem v advokátní kanceláři Todoextranjeros – Abogados de Extranjería, která se 

zejména zabývá případy cizinců, kteří žádají o povolení k pobytu, rodinným a trestním 

právem. Dále také realitami. V advokátní kanceláři pracují 4 právníci z toho dva pracují 

převážně externě. 

V práci jsem pracovala se dvěma právničkami, Carmen a občas jsem pomáhala Cristině. S 

Carmen jsem pracovala i externě, podívala jsem se k soudu, na policejní stanici, migrační 

úřad apod. Převážně jsem dělala pořádek ve složkách klientů Carmen. Nejdříve jsem dostala 

desky se složkami, z každé složky jsem vyndala všechny papíry a dokumenty a ty třídila 

vzestupně podle dat. Poté jsem si vzala papír a napsala jsem na něj jména klientů a data. Takto 

jsem dostala i samostatné papíry, které jsem měla zařadit do složek. Jména klientů spolu s 

daty jsem přepsala do excelové tabulky, aby se Carmen lépe hledaly. Mezi touto prací jsem plánovala schůzky na 

úřadech, vyplňovala formuláře potřebné k těmto schůzkám. Přepisovala jsem žaloby a doplňovala je o informace 

a kontrolovala je podle zákoníku, také jsem psala emaily. Prováděla jsem i kontrolu záloh v pracovním notebooku, 

počítači a externím disku. Pomáhala jsem některým klientům s překladem z 

angličtiny do španělštiny.  

Stáž mne naučila rychleji reagovat na otázky ve španělštině a cítím se jistější 

po jazykové stránce. Ačkoliv jsem sem tam nerozuměla, tak jsem se naučila 

pochopit, co se po mně chce, aniž bych se musela ptát, co znamenají dvě 

slovíčka, kterým jsem nerozuměla a cítím výrazné zlepšení v písemném 

projevu. Zlepšila jsem se v práci s tabulkovými editory. Nová pro mne byla 

práce s internetovými stránkami, kde jsem vyplňovala různé formuláře, které 

jsou potřebné přinést na úřady. Překvapilo mě, že na některých úřadech lze domluvit takzvanou schůzku, jde o to, 

že na internetu vyplníte formulář (o co se jedná, koho – jeho osobní údaje, na které pobočce chcete případ řešit – 

u některých věcí jsou nabízeny např. policejní stanice v téměř celé provincii) a stránky Vám nabídnou, kdy a v 

kolik hodin můžete přijít a máte přednostní právo jít k úředníkovi (dostanete nižší číslo než, když zmáčknete 

přístroj s pořadovými lístečky) a nečekáte tak dlouho jako např. na úřadech v České republice. Žaloby a smlouvy 

jsou jinak formátované než ty, co píšeme ve škole, takže při počátečním nahlédnutí do nich jsem je považovala za 

nepřehledné a neuspořádané. 
Ubytovány jsme byly v rezidenci partnerské organizace, byly jsme spolu všechny na pokoji a na málo místa jsme 

si musely zvyknout, beru to ale jako výhodu, dost jsme se poznaly. Měly jsme plnou penzi a kuchařka Susana byla 

skvělá. Jídla se občas opakovala, to je ale pochopitelné a občas jsme ani nevěděly, co jíme. 

Ve volném čase jsme jezdily na výlety (Gibraltar, Nerja, Caminito del Rey), procházely se po městě, chodily po 

památkách (Alcazaba, Gibraltaro) a koupaly se na pláži.  

Z grantu jsme měly vše hrazené, ubytování, stravování i letenky. 

Na stáž jsme se připravovaly pomocí programu OLS, kde jsme si mohly rozvíjet slovní zásobu. Také jsme měly 

vyučovací hodiny španělštiny navíc, kde jsme se poznávaly, procvičovaly gramatiku a bavily se o španělské 

kultuře. Díky těmto hodinám jsem si mohla zvyknout na rodilého mluvčího. 

Jsem ráda, že jsem měla tuto možnost, která mi ukázala, jak se žije a pracuje v zahraničí. Stáž mi přinesla mnoho 

nových zkušeností.  

 


