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Slovo úvodem 

 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní vztahy,  

 

pandemie COVID-19 silně dolehla na 

advokátní stav po celém světě. Odbor MEZ 

po celou dobu monitoroval a sdílel 

s ostatními národními komorami veškeré 

informace. ČAK jako jedna z prvních 

komor vyjádřila prostřednictvím 40 dopisů 

mezinárodní podporu ostatním kolegům ze 

zahraničí a inspirovala též ostatní k ochraně 

základních principů právního státu, které 

byly v mnoha zemích narušeny. 

Před sebou nyní máte letní vydání 

Newsletteru 2020, který všechny tyto 

aktivity zohledňuje a je tak ještě bohatší na 

články a zajímavé informace. 

Jako vždy zahrnuje i zprávy ze CCBE, Rady 

Evropy a také dalších mezinárodních 

advokátních organizací, dále judikaturu 

SDEU a ESLP a aktuální unijní legislativu.  

 

Rádi bychom poděkovali všem aktivním 

členům, kteří se ve svém „volném“ čase 

věnují aktivitám Sekce MEZ a zástupcům 

ČAK v mezinárodních organizacích, kteří 

informují o novinkách a postojích 

v mezinárodních organizacích. 

 

Příjemné prožití letních dnů Vám přeje 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproboval: JUDr. Antonín Mokrý, 

předseda Sekce 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

• COVID 19 

CCBE přináší informace o COVIDu 19 

a advokacii  

Více informací je k dispozici zde: 

https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/  

 

• Příručka CCBE pro trestní obhájce 

v EU v českém jazyce 

Smyslem příručky je poskytnout 

advokátům přehled unijní legislativy, 

judikatury a nástrojů, jež mají advokátům 

jejich práci usnadnit, a to jak před 

národními soudy, tak před soudy 

evropskými. 

https://advokatnidenik.cz/2020/04/21/refer

encni-prirucka-ccbe-pro-trestni-obhajce-v-

eu-bude-mit-cesky-preklad/  

 

• CCBE a umělá inteligence  

CCBE publikovala dokument o svých 

úvahách k právním aspektům umělé 

inteligence, který je dostupný v anglickém 

jazyce zde:  

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_

distribution/public/documents/IT_LAW/IT

L_Guides_recommendations/EN_ITL_202

00220_CCBE-considerations-on-the-

Legal-Aspects-of-AI.pdf  

 

• Newsletter CCBE v českém jazyce 

CCBE pokračuje ve vydávání svého 

Newsletteru, který překládá Odbor MEZ do 

českého jazyka. Jednotlivá vydání lze nalézt 

na této internetové stránce: 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12

127 

 

• CCBE a právní stát 

https://www.ccbe.eu/news/latest-news/  

 

• Stanovisko CCBE o reaktivaci 

justice v EU  

Dne 20. května publikovala CCBE na svých 

stránkách stanovisko, v němž apeluje na 

reaktivaci plně funkčního systému 

soudnictví v EU; vyzývá členské státy 

k tomu, aby investovali do justičních 

systémů a systémů právní pomoci, a ty se 

tak staly pro občany dostupnějšími; a 

rovněž žádá o podporu advokátů ze strany 

EU, aby byla zajištěna ochrana lidských 

práv a přístup ke spravedlnosti. 

 

• Stanovisko CCBE k 

aplikacím určeným k trasování  

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_

distribution/public/documents/Statements/

2020/EN_SVL_20200515_CCBE-

Statement-on-COVID-19-contact-tracing-

apps.pdf 

 

 

 

https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/21/referencni-prirucka-ccbe-pro-trestni-obhajce-v-eu-bude-mit-cesky-preklad/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/21/referencni-prirucka-ccbe-pro-trestni-obhajce-v-eu-bude-mit-cesky-preklad/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/21/referencni-prirucka-ccbe-pro-trestni-obhajce-v-eu-bude-mit-cesky-preklad/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Guides_recommendations/EN_ITL_20200220_CCBE-considerations-on-the-Legal-Aspects-of-AI.pdf
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
https://www.ccbe.eu/news/latest-news/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
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Legislativa 

Evropske  unie 

 

 

 

• Aktuality z EU 

Aktuality z Evropské unie, které 

zpracovává Stálé zastoupení ČAK v 

Bruselu, jsou dostupné zde: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6

126 

 

• Speciální vydání Aktualit EU ke 

COVID-19 

https://www.cak.cz/assets/pro-

advokaty/mezinarodni-vztahy/aktuality-z-

eu_covid-19_2020.pdf  

 

• Zpráva o evropském justičním 

vzdělávání 

Zpráva o evropském justičním vzdělávání 

za rok 2019 vydaná Evropskou komisí je k 

dostupná na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20

19_judicial_training_report.final_.web_.pd

f  

 

 

 

Soudní dvůr EU 

a Tribunál  

 

 

 

• Rozsudek ve věci C-421/18 Ordre des 

avocats du barreau de Dinant 

(Advokátní komora v Dinantu, 

Francie) proti JN z 5. prosince 2019 

SDEU rozhodl, že článek 7 bodu 1 písm. a) 

nařízení č. 1215/2012, který stanoví: 

„Osoba, která má bydliště v některém 

členském státě, může být v jiném členském 

státě žalována, pokud předmět sporu tvoří 

smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu 

místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl 

nebo měl být splněn…“ musí být vykládán 

v tom smyslu, že žaloba, kterou se 

advokátní komora domáhá, aby některému 

z jejích členů bylo nařízeno zaplatit dlužné 

roční členské příspěvky, jimiž mají být 

financovány hlavně takové služby, jako 

jsou pojišťovací služby, musí být 

považována za žalobu, „jejíž předmět tvoří 

smlouva nebo nároky ze smlouvy“ ve 

smyslu tohoto ustanovení, pokud tyto 

příspěvky představují protiplnění za služby 

poskytované touto komorou svým členům a 

pokud s nimi dotčený člen dobrovolně 

souhlasil. 

Celý rozsudek je k dispozici v českém jazyce 

na internetové stránce: 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/aktuality-z-eu_covid-19_2020.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/aktuality-z-eu_covid-19_2020.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/aktuality-z-eu_covid-19_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0421&lang1=cs&lang2=BG&type=TXT&ancre=
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62018CJ0421&lang1=cs&lang2=BG&type

=TXT&ancre=  

• Rozsudek ve spojených věcech          

C-515/17 P a C-561/17 P Uniwersytet 

Wrocławski a Polsko v. Výkonná 

agentura pro výzkum (REA) ze dne 

4. února 2020 

Velký senát Soudního dvora zrušil usnesení 

Tribunálu Evropské unie: Tribunál se 

dopustil nesprávného právního posouzení, 

když rozhodl, že existence smlouvy o 

poskytování výuky mezi účastníkem řízení 

a jeho advokátem porušuje požadavek 

nezávislosti právního zástupce před 

unijními soudy.  

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce: 

http://curia.europa.eu/juris/document/docu

ment.jsf?text=&docid=223001&pageIndex

=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=fi

rst&part=1&cid=1548930  

 

• Nové praktické pokyny pro 

účastníky řízení 

Soudní dvůr přijal dne 1. března nové znění 

svých Praktických pokynů pro účastníky 

řízení ve věcech předkládaných Soudnímu 

dvoru, jejichž cílem je seznámit zástupce 

účastníků řízení a advokáty s nedávnými 

změnami souvisejícími mimo jiné s 

ochranou osobních údajů či s vyřizováním 

kasačních opravných prostředků. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2020-03/cp200019cs.pdf 

 

 

• Kontinuita evropské veřejné služby 

soudnictví 

Soudní dvůr Evropské unie obnovil k         

25. květnu 2020 konání jednání. 

Více informací je k dispozici ve českém 

jazyce na internetové stránce: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2020-04/cp200051cs.pdf 

 

 

Evropský soud 

pro lidská práva 

 

 

 

 

 

 

• Marilena-Carmen Popa proti Rusku 

(stížnost č. 1814/11) ze dne 18. února 

2020 

Soud poslední instance v Rumunsku 

neporušil Úmluvu, když změnil 

rozsudek, který původně zprostil 

stěžovatelku viny 

Věc se týkala trestního řízení, pro trestný 

čin padělání, vedeného proti stěžovatelce. 

ESLP rozhodl, že právo stěžovatelky na 

spravedlivý proces nebylo porušeno: 

Rumunský kasační soud nepochybil, když 

shledal forenzní zprávu o vině stěžovatelky 

jako dostatečný důkaz ke svému 

rozhodnutí. Nebylo tedy nutné znovu 

nařizovat výslech klíčové svědkyně (přepis 

jejího svědectví byl kasačnímu soudu k 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0421&lang1=cs&lang2=BG&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0421&lang1=cs&lang2=BG&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1548930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1548930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1548930
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223001&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1548930
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200019cs.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200019cs.pdf
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dispozici), zejména proto, že 

důvěryhodnost jejího svědectví nebyla 

nikým rozporována. 

Rozsudek ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce:   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

201136 

 

• Aslan Ismayilov proti Ázerbájdžánu 

(stížnost č. 18498/15) ze dne 12. 

března 2020 

Případ pojednával o stížnosti ohledně řízení 

týkající se vyškrtnutí stěžovatele ze 

seznamu advokátů Ázerbájdžánské 

advokátní komory a porušení čl. 6 Úmluvy 

(právo na spravedlivý proces) a čl. 10 

(právo na svobodu projevu).  

ESLP rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 

Úmluvy, a to zejména s ohledem na čl. 6 

odst. 1 Evropské úmluvy o lidských 

právech, kdy vnitrostátní soudy učinily 

nespravedlivá rozhodnutí, která postrádala 

odůvodnění. Nedošlo k porušení 

stěžovatelových práv v souvislosti s čl. 10 

(právo na svobodu projevu). 

Rozsudek ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce:   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

201642 

 

• Koulias proti Kypru (stížnost          

č. 48781/12) ze dne 26. května 2020 

Pracovní spojení syna soudce s advokátní 

kanceláří vyvolalo objektivní 

pochybnosti o nestrannosti soudce u 

případu pomluvy. 

ESLP jednomyslně rozhodl, že došlo k 

porušení článku 6 odst. 1 (právo na 

spravedlivý proces) Evropské úmluvy o 

lidských právech. 

ESLP konstatoval, že ačkoliv se za takové 

situace soudci nemusí automaticky 

prohlásit za podjaté, je potřeba tyto krevní 

vazby identifikovat na samotném začátku 

řízení. Stěžovatel se však dozvěděl o těchto 

vazbách mezi synem soudce a advokátní 

kanceláří zastupující žalobce v řízení o 

pomluvě až poté, co neuspěl v odvolacím 

řízení. Proto byly pochybnosti o podjatosti 

soudce uváděné stěžovatelem objektivně 

důvodné. 

Rozsudek ESLP anglickém jazyce k 

dispozici zde: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

202521  

 

• Nový prezident ESLP 

Novým prezidentem ELSP byl zvolen pan 

Robert Spano, soudce vykonávající svůj 

úřad za Island. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-

6679600-8886116 

 

• Výroční zpráva ESLP 

Výroční zpráva ESLP pro rok 2019 je 

k dispozici v anglickém jazyce zde:  

https://www.echr.coe.int/Documents/Annu

al_report_2019_ENG.pdf 

 

• Video o přijatelnosti stížností u 

ESLP 

Video o rozsahu 15 minut nabízí informace 

podané právníkem kanceláře soudu ESLP 

ke kritériím přijatelnosti stížností. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx

?p=caselaw/analysis/courtalks&c= 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201642
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201642
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202521
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202521
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6679600-8886116
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6679600-8886116
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
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Uskutečněné 

mezinárodní akce 

Odboru MEZ 

 

• HELP – procesní záruky 

Skupina 70 českých a slovenských 

advokátů se zúčastnila zahajovacího 

semináře přeshraničního projektu HELP 

o procesních zárukách v trestním řízení 

a právech poškozených, který se konal ve 

dnech 30. a 31. ledna 2020 v Bratislavě 

v rámci projektu „HELP v EU“ 

financovaného EU a spolupořádaného ČAK 

a SAK. 

https://advokatnidenik.cz/2020/02/10/odsta

rtoval-kurz-help-o-procesnich-zarukach-v-

trestnim-rizeni-a-pravech-poskozenych/ 

 

• ERA v Praze 

Ve dnech 9. až 10. března 2020 se za 

finanční podpory Evropské unie uskutečnil 

v Paláci Dunaj mezinárodní seminář ČAK 

a Akademie evropského práva (ERA) na 

téma „Kybernetické forenzní šetření 

v soudních řízeních“. Seminář probíhal 

v angličtině a zúčastnilo se jej přes 40 

účastníků z 10 různých zemí Evropské unie. 

https://advokatnidenik.cz/2020/03/11/mezi

narodni-seminar-cak-a-era-v-praze-na-

tema-kyberneticke-forenzni-setreni/  

 

 

 

 

 

Akce Odboru MEZ – 

Save the Date 

 

 

 

• Česko-německo-slovenské 

Anwaltsforum v Praze 

Praha, 6. – 7. listopadu 2020  

Pořadatelství Česko-německo-slovenského 

Anwaltsfora se po třech letech opět ujme 

Česká advokátní komora a fórum se 

uskuteční ve dnech 6. – 7. listopadu 2020 v 

Praze. Tématem fóra bude Well-Being 

advokátů. 

 

• Seminář ke svěřenským fondům č. 2 

Praha, 13. listopadu 2020 

Seminář ke svěřenským fondům č. 2 se 

uskuteční v náhradních vzdělávacích 

prostorách v Myslíkově ulici. 

 

Další vzdělávací 

akce  
 

• Aktualizovaný kurz k Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních 

svobod a ESLP 

Rada Evropy prostřednictvím svého 

programu pro vzdělávání právních 

profesionálů aktualizovala online kurz k 

https://advokatnidenik.cz/2020/02/10/odstartoval-kurz-help-o-procesnich-zarukach-v-trestnim-rizeni-a-pravech-poskozenych/
https://advokatnidenik.cz/2020/02/10/odstartoval-kurz-help-o-procesnich-zarukach-v-trestnim-rizeni-a-pravech-poskozenych/
https://advokatnidenik.cz/2020/02/10/odstartoval-kurz-help-o-procesnich-zarukach-v-trestnim-rizeni-a-pravech-poskozenych/
https://advokatnidenik.cz/2020/03/11/mezinarodni-seminar-cak-a-era-v-praze-na-tema-kyberneticke-forenzni-setreni/
https://advokatnidenik.cz/2020/03/11/mezinarodni-seminar-cak-a-era-v-praze-na-tema-kyberneticke-forenzni-setreni/
https://advokatnidenik.cz/2020/03/11/mezinarodni-seminar-cak-a-era-v-praze-na-tema-kyberneticke-forenzni-setreni/
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Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod a ESLP. 

https://search.coe.int/directorate_of_comm

unications/Pages/result_details.aspx?Objec

tId=09000016809e0d01 

 

• Bezplatné online vzdělávání v rámci 

ERA 

Evropská akademie práva spouští bezplatné 

právní vzdělávání. Více informací 

naleznete zde: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

2410&tmplid=15 

 

• Letní kurzy ERA 

Přehled letních kurzů naleznete zde: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

2920&tmplid=15 

 

• Semináře v oblasti justiční 

spolupráce v trestních věcech 

Varšava, Barcelona, Brusel, Lucemburk 

říjen 2020 – říjen 2021 

Více informací naleznete na této 

internetové stránce: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

3008&tmplid=15  

 

Články Odboru 

MEZ 
 

• ČAK vyjádřila podporu a solidaritu 

zahraničním advokátním komorám: 

https://advokatnidenik.cz/2020/04/07/c

ak-vyjadruje-mezinarodni-podporu-a-

solidaritu-ostatnim-advokatnim-

komoram/  

 

• Duševní pohoda advokátů v době 

(po) Covid-19 v Evropě i ve světě: 

https://advokatnidenik.cz/2020/05/18/

dusevni-pohoda-advokatu-v-dobe-po-

covid-19-v-evrope-i-ve-svete/  

• (Francouzští) advokáti v době 

celosvětové pandemie COVID-19: 

https://advokatnidenik.cz/2020/05/06/f

rancouzsti-advokati-v-dobe-

celosvetove-pandemie-covid-19-

ohrozeny-druh/  

 

• Advokacie jako strážce právního 

státu nejen v ČR, ale v celé Evropě: 

https://advokatnidenik.cz/2020/06/01/a

dvokacie-jako-strazce-pravniho-statu-

nejen-v-ceske-republice-ale-v-cele-

evrope/  

 

Různé zajímavosti  
 

• Zpráva o advokátní stáži v Německu 

Zpráva od účastníka advokátní stáže 

v Německu, z Kolína nad Rýnem, je 

k dispozici zde: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1

8134&tmplid=15 

 

 

 

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e0d01
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e0d01
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e0d01
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22410&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22410&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22920&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22920&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23008&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23008&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2020/04/07/cak-vyjadruje-mezinarodni-podporu-a-solidaritu-ostatnim-advokatnim-komoram/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/07/cak-vyjadruje-mezinarodni-podporu-a-solidaritu-ostatnim-advokatnim-komoram/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/07/cak-vyjadruje-mezinarodni-podporu-a-solidaritu-ostatnim-advokatnim-komoram/
https://advokatnidenik.cz/2020/04/07/cak-vyjadruje-mezinarodni-podporu-a-solidaritu-ostatnim-advokatnim-komoram/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/18/dusevni-pohoda-advokatu-v-dobe-po-covid-19-v-evrope-i-ve-svete/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/18/dusevni-pohoda-advokatu-v-dobe-po-covid-19-v-evrope-i-ve-svete/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/18/dusevni-pohoda-advokatu-v-dobe-po-covid-19-v-evrope-i-ve-svete/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/06/francouzsti-advokati-v-dobe-celosvetove-pandemie-covid-19-ohrozeny-druh/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/06/francouzsti-advokati-v-dobe-celosvetove-pandemie-covid-19-ohrozeny-druh/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/06/francouzsti-advokati-v-dobe-celosvetove-pandemie-covid-19-ohrozeny-druh/
https://advokatnidenik.cz/2020/05/06/francouzsti-advokati-v-dobe-celosvetove-pandemie-covid-19-ohrozeny-druh/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/01/advokacie-jako-strazce-pravniho-statu-nejen-v-ceske-republice-ale-v-cele-evrope/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/01/advokacie-jako-strazce-pravniho-statu-nejen-v-ceske-republice-ale-v-cele-evrope/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/01/advokacie-jako-strazce-pravniho-statu-nejen-v-ceske-republice-ale-v-cele-evrope/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/01/advokacie-jako-strazce-pravniho-statu-nejen-v-ceske-republice-ale-v-cele-evrope/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18134&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18134&tmplid=15
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• Newsletter Centra právní 

komparatistiky  

Newsletter Centra právní komparatistiky 

s programem akcí je k dispozici na této 

internetové stránce:  

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

1938&tmplid=15  

 

• Pobočka Deutcher AnwaltVerein v 

Praze 

Článek Dr. Ernsta Giese o pobočce 

německé pobočky Deutcher AnwaltVerein 

v Praze je k dispozici na Advokátním 

deníku pod tímto odkazem:  

https://advokatnidenik.cz/2020/03/03/deuts

cher-anwaltverein-v-ceske-republice-slavi-

sve-druhe-vyroci/  

 

• Zpravodaj vládního zmocněnce ČR 

pro zastupování před ESLP 

Zpravodaj je dostupný na této internetové 

stránce: 

https://justice.cz/documents/12681/720430

/Zpravodaj+KVZ+202001+fin.pdf/91b99c

a1-6127-4a46-9412-4b2e721b05ad  

 

• Webový portál o mezinárodních 

závazcích v oblasti lidských práv 

Databáze na internetových stránkách 

eslp.justice.cz zahrnuje překlady 

nejvýznamnějších rozsudků a rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva nebo 

jejich stručná shrnutí. Anotace připravují 

právníci z Kanceláře vládního zmocněnce, 

která databázi provozuje, spolu s 

analytickými odděleními Ústavního, 

Nejvyššího, Nejvyššího správního soudu a 

Kanceláře veřejného ochránce práv. 

• Projekt World Justice k nezávislým 

údajům o právním státě 

Zprávu k tomuto nezávislému průzkumu 

naleznete na těchto internetových 

stránkách: 

https://worldjusticeproject.org/our-

work/research-and-data/wjp-rule-law-

index-2020 

  

• Výzva advokátům, kteří mají 

zkušenost s obhajobou Romů 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

2825&tmplid=15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21938&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21938&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2020/03/03/deutscher-anwaltverein-v-ceske-republice-slavi-sve-druhe-vyroci/
https://advokatnidenik.cz/2020/03/03/deutscher-anwaltverein-v-ceske-republice-slavi-sve-druhe-vyroci/
https://advokatnidenik.cz/2020/03/03/deutscher-anwaltverein-v-ceske-republice-slavi-sve-druhe-vyroci/
https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ+202001+fin.pdf/91b99ca1-6127-4a46-9412-4b2e721b05ad
https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ+202001+fin.pdf/91b99ca1-6127-4a46-9412-4b2e721b05ad
https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ+202001+fin.pdf/91b99ca1-6127-4a46-9412-4b2e721b05ad
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22825&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22825&tmplid=15

