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komory o podnikání a lidských právech a o návrhu 

Praktické příručky IBA o podnikání a lidských 

právech pro právníky působící v oblasti podnikání 
 

Schváleno Radou IBA 8. října 2015 
 

Rada Mezinárodní advokátní komory (IBA), 

připomínajíc, že IBA je „globálním hlasem 

právnických profesí“ a že poskytování vedení 

advokátním komorám (dále jen „komory“), 

sdružením právníků (Law societies, dále jen 

„sdružení“) a jednotlivým členům právnických 

profesí (dále jen „členové“) ohledně nástrojů OSN, 

které mohou mít vliv na právnické profese, je 

zásadní pro cíle IBA, stanovené v článcích 1.2, 

1.3, 1.5 a 1.7 stanov IBA; 

 

respektujíc  vztah IBA na bázi spolupráce s 

komorami, sdruženími a členy, a s ohledem na 

fakt, že tyto komory mají primární odpovědnost, 

jestliže samy vytvářejí pravidla a fungují i jako 

regulatorní orgány své profese ve svých 

domovských jurisdikcích;  

berouc na vědomí, že Rada OSN pro lidská práva v 

roce 2011 jednomyslně přijala obecné zásady OSN 

v oblasti podnikání a lidských práv (UNGP, 

United Nations Guiding Principles) po téměř 

šesti letech výzkumu a hodnocení mezinárodně 

přijímaných standardů pro lidská práva a 

konzultací v globálním měřítku; 

berouc rovněž na vědomí, že státy, organizace 

občanské společnosti a soukromý sektor v rostoucí 

míře podporují zásady UNGP jakožto globální 

standardy pro předcházení a řešení rizika 

nepříznivých dopadů podnikání na lidská práva; 

uznávajíc, že je pro právníky důležité pochopit, jak 

mohou zásady UNGP ovlivnit činnosti jejich 

klientů i jich samotných; 

uznávajíc, že ochrana lidských práv a základních 

svobod, na něž mají všichni lidé právo, vyžaduje, 

aby měli všichni občané skutečný přístup k 

právním službám poskytovaným nezávislou 

advokacií; 

uznávajíc, že profesní komory právníků hrají 



zásadní roli při prosazování profesních standardů 

a etiky, ochraně svých členů před nepatřičnými 

omezeními a poskytování právních služeb všem, 

kteří je potřebují; 

uznávajíc, že jsou všichni občané oprávněni 

požádat o pomoc právníka dle svého výběru, aby 

chránil jejich práva a aby je hájil; 
 

uznávajíc, že by právníci neměli být spojováni se 

svými klienty, ani případy svých klientů, ani by 

neměli nést odpovědnost za konání či opomenutí 

svých klientů v důsledku výkonu svých funkcí; 
 

oceňujíc, že vzhledem k významu IBA byla po 

konzultaci s různými zástupci komor, sdružení a 

členů na výroční konferenci v Bostonu v roce 

2013 vytvořena pracovní skupina IBA pro 

podnikání a lidská práva (dále jen „pracovní 

skupina“) a že tato pracovní skupina za pomoci 

týmu pro právní projekty  IBA (IBALPT, IBA 

Legal Projects Team) na výroční konferenci IBA v 

Tokiu v říjnu 2014 představila návrh Doporučení 

IBA pro advokátní komory o podnikání a lidských 

právech (dále jen „Doporučení pro advokátní 

komory“) a návrh Praktické příručky pro 

právníky působící v oblasti podnikání  (v oné fázi 

jako jeden dokument); 
 

oceňujíc rovněž, že od té doby si pracovní skupina 

a IBALPT vyžádaly a obdržely připomínky od 

komor, sdružení, členů a dalších příslušníků 

veřejnosti, a to včetně tří konzultací přímo v 

daných zemích za spolupráce advokátních komor 

Španělska, Kostariky a Namibie, a že na základě 

těchto připomínek a konzultací byly tyto 

dokumenty revidovány. Změny zahrnovaly i 

rozdělení jednoho dokumentu na dva samostatné: 

doporučení pro advokátní komory a praktickou 

příručku pro právníky působící v oblasti 

podnikání; 
 

berouc na vědomí, že výbor BIC Closed Policy 

Committee, pracovní skupina a IBALPT se v 

posledních měsících setkaly na různých 

schůzkách a diskusích, na nichž se s konečnou 

platností dohodly na jazyce doporučení pro 

advokátní komory a identifikovaly určité 

problémy a návrhy pro psaní textu, které by 



 

pracovní skupina a IBALPT měly i nadále 

analyzovat s ohledem na praktickou příručku pro 

právníky působící v oblasti podnikání, 

 

nyní tedy přijala toto usnesení: 

1. Rada schvaluje doporučení pro advokátní 

komory. 

2. Rada děkuje pracovní skupině a IBALPT za 

jejich vynikající spolupráci s výborem Closed 

Policy Commitee a vyjadřuje jim podporu 

k další přípravě praktické příručky ve 

spolupráci s Closed Policy Committee a 

příslušnými složkami  IBA,  aby mohl být 

tento důležitý dokument předložen Radě ke 

schválení na jejím pololetním zasedání v 

Barceloně v květnu 2016. 

3. Rada potvrzuje, že v souladu s ustanoveními 

Základních zásad o roli právníků OSN, jež 

byly přijaty rezolucí Valného shromáždění 

OSN v usnesení „Lidská práva ve výkonu 

spravedlnosti“ ze dne 18. prosince 1990 (dále 

jen „základní zásady“), nesmí být v 

doporučení pro advokátní komory ani v 

praktické příručce IBA pro právníky působící 

v oblasti podnikání (jakmile budou schváleny) 

nic vykládáno jako omezení dodržování 

základního lidského práva na skutečný 

přístup k právním službám poskytovaným 

nezávislou advokacií pro všechny, již tyto 

služby potřebují; to zahrnuje i to, že právníci 

mají vždy být schopni plnit svoje povinnosti a 

úkoly a mají požívat záruk stanovených 

těmito základními zásadami v souladu se 

svými právními a profesními povinnostmi. 
 
 
 
 
 

 


