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Slovo úvodem 

 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní vztahy,  

dovolte, abych Vám jménem svým a odboru 

mezinárodních vztahů ČAK, který se 

významně podílí na práci naší Sekce, 

poděkovali za Vaši aktivní účast na 

schůzkách odboru i mimo ně. Počítáme 

s tím, že další schůze se uskuteční ještě na 

podzim, nedlouho po Sněmu české 

advokacie, protože v mezidobí opět 

narostlo množství agendy, kterou bychom 

potřebovali spolu s Vámi projednat a 

posoudit.  

Právě máte před sebou podzimní vydání 

Newsletteru 2021. 

Toto číslo je opět bohaté na informace 

a materiály ze CCBE, Rady Evropy a také 

dalších mezinárodních advokátních 

organizací, dále judikaturu SDEU a ESLP a 

aktuální unijní legislativu.  

Doufáme, že Newsletter je pro Vás 

užitečnou pomůckou nejen pro všeobecnou 

orientaci v aktuálních mezinárodních 

otázkách, ale že Vám možná pomáhá i ve 

Vaší vlastní advokátní praxi.    

Příjemné prožití nadcházejícího období, 

které snad pro všechny z nás bude 

příjemnější než období podzimu loňského 

roku  

Vám přeje 

 

JUDr. Antonín Mokrý, předseda sekce   

spolu s Odborem mezinárodních vztahů 

ČAK 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

 

• Výroční zpráva CCBE 2020 

Výroční zpráva CCBE za rok 2020 je 

k dispozici na internetových stránkách 

CCBE zde: 

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

distribution/public/documents/Publications

/EN_2020_annual-report.pdf 

 

• Podpis Memoranda o porozumění 

mezi CCBE a Radou Evropy 

Dne 18. června 2021 podepsaly generální 

tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović 

Burićová a prezidentka CCBE Margarete 

von Galen Memorandum o porozumění, 

jehož cílem je vytvořit rámec spolupráce za 

účelem prosazování právního státu 

podporou a posilováním nezávislosti 

advokátů, aby mohli svobodně vykonávat 

své povolání, poskytovat účinné a kvalitní  

 

poradenství svým klientům a požívat 

důvěry veřejnosti. 

Více informací o podpisu Memoranda o 

porozumění zde: 

https://www.ccbe.eu/actions/council-of-

europe/memorandum-of-understanding/  

 

Legislativa 

Evropske  unie 

 

 

 

• Aktuality z EU 

Aktuality z Evropské unie, které 

zpracovává Stálé zastoupení ČAK v 

Bruselu, jsou dostupné zde: 

 

Červen 2021: 

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

4758&tmplid=15 

 

Červenec – srpen 2021: 

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

4897&tmplid=15  

 

 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
https://www.ccbe.eu/actions/council-of-europe/memorandum-of-understanding/
https://www.ccbe.eu/actions/council-of-europe/memorandum-of-understanding/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24758&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24758&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24897&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24897&tmplid=15
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Soudní dvůr EU 

a Tribunál  

 

 

 

 

• Rozsudek ve věci C-791/19 

Evropská komise proti Polsku ze 

dne 15. července 2021 

SDEU vydal rozsudek ohledně 

disciplinárního režimu soudců v Polsku, ve 

kterém rozhodl, že Polsko neplní povinnosti 

vyplývající z čl. 19 SEU. Soudní dvůr 

stanovil, že proces, který vedl k vytvoření 

Kárného senátu Nejvyššího soudu 

neposkytuje záruky nestrannosti a 

nezávislosti, protože není chráněn před 

přímým nebo nepřímým vlivem polských 

zákonodárných a výkonných orgánů. Kárný 

senát je složen výhradně z nových soudců, 

kteří mají velmi vysoké odměny, a také 

vysoký stupeň organizační, funkční a 

finanční autonomie ve srovnání s ostatními 

soudními senáty. Zavedený kárný systém 

může být použit k politické kontrole nad 

soudními rozhodnutími a vyvíjet tlak na 

soudce s cílem ovlivnit jejich rozhodování. 

Fakt, že jsou polští soudci vystaveni 

kárnému řízení v důsledku toho, že se 

rozhodli podat žádost o rozhodnutí o 

předběžné otázce k SDEU navíc podkopává 

jejich právo/povinnost a celý systém soudní 

spolupráce mezi vnitrostátními soudy a 

Soudním dvorem. 

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce: 

https://curia.europa.eu/juris/document/doc

ument.jsf?text=&docid=244185&pageInde

x=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=f

irst&part=1&cid=1945581 

 

• Výroční zpráva SDEU 

Výroční zpráva SDEU je k dispozici 

v českém jazyce na této internetové stránce: 

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

pplication/pdf/2021-

06/20205918_qdaq20101csn_pdf.pdf 

 

Evropský soud 

pro lidská práva 

 

 

 

 

 

 

• Rozsudek Broda a Bojara proti 

Polsku (stížnosti č. 26691/18 a 

27367/18), ze dne 29. června 2021 

Odvolání místopředsedů Krajského soudu v 

Kielcích ministrem spravedlnosti 

nerespektovalo jejich právo na přístup k 

soudu. 

Stěžovatelé ve své stížnosti k ESLP 

namítali, že neměli k dispozici žádný 

opravný prostředek, který by jim umožnil 

napadnout rozhodnutí ministra 

spravedlnosti o předčasném ukončení jejich 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244185&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1945581
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244185&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1945581
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244185&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1945581
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244185&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1945581
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/20205918_qdaq20101csn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/20205918_qdaq20101csn_pdf.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/20205918_qdaq20101csn_pdf.pdf
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funkčního období místopředsedů Krajského 

soudu v Kielcích. 

ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 6 

odst. 1 (právo na přístup k soudu) Evropské 

úmluvy o ochraně základních práv a 

lidských svobod. 

ESLP ve svém rozsudku zdůraznil význam 

ochrany nezávislosti soudní moci a 

dodržování procesní spravedlnosti v 

případech, které se týkají kariérního 

postupu a kariéry soudců jako takové. 

Poznamenal, že polské vnitrostátní právo 

aplikované na tento případ a na odvolání 

stěžovatelů z funkcí místopředsedů 

Krajského soudu neupřesňovalo podmínky, 

za kterých mohou být vedoucí představitelé 

soudu odvoláni z funkcí, a to na základě 

výjimky ze zásady, že soudci musí být 

zaručena jistota výkonu funkce během jeho 

funkčního období. Téměř všechny 

pravomoci v záležitostech odvolání soudců 

byly soustředěny v rukou představitele 

výkonné moci (ministra spravedlnosti) a 

samotná Národní rada soudnictví byla z 

tohoto procesu vyloučena. ESLP dále 

poznamenal, že stěžovatelé nebyli 

vyslechnuti ani informováni o důvodech 

odvolání z funkce. 

Rozhodnutí ESLP naleznete 

ve francouzském jazyce na této internetové 

stránce: 

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

210693 

 

• Rozsudek ve věci Reczkowicz proti 

Polsku (stížnost č. 43447/19), ze dne 

22. července 2021 

Předmětem stížnosti stěžovatelky, 

advokátky, paní Joanny Reczkowicz, bylo 

tvrzení, že Disciplinární komora polského 

Nejvyššího soudu, která rozhodovala v její 

věci, není "soudem zřízeným zákonem" a 

postrádá tak nestrannost a nezávislost. 

Advokátce, paní Reczkowicz, byla 

pozastavena možnost výkonu advokacie na 

dobu 3 let z důvodu několika incidentů, 

které se udály během zastupování jejího 

klienta.  

ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 6 

odst. 1 (právo na spravedlivý proces) 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  

ESLP zdůraznil, že jeho úkolem nebylo 

posoudit legitimitu reorganizace polského 

soudnictví jako celku, nýbrž posoudit, zda 

reorganizace polského soudnictví, případně 

změny spojené s touto reorganizací, mohly 

porušit práva paní Reczkowiczové podle 

článku 6 odst. 1 Úmluvy. ESLP shledal, že 

postup jmenování soudců byl nepřiměřeně 

ovlivněn mocí zákonodárnou a výkonnou. 

To představovalo zásadní nesrovnalost, 

která nepříznivě ovlivnila celý proces a 

ohrozila legitimitu Disciplinární komory 

Nejvyššího soudu, která se případem 

stěžovatelky zabývala. Disciplinární 

komora nebyla a není "soudem zřízeným 

zákonem" ve smyslu Úmluvy. 

Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce: 

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

211127. 

 

• Rozsudek ve věci Karrar proti Belgii 

(stížnost č. 61344/16), ze dne 31. 

srpna 2021 

Věc se týkala trestního řízení zahájeného 

proti panu Karrarovi, po jehož skončení byl 

odsouzen za vraždu svých dvou dětí k 

doživotnímu trestu odnětí svobody. K ESLP 

podal stěžovatel stížnost, kterou napadl 

nestrannost předsedy soudu, a to zejména v 

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-210693
http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-210693
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211127
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211127
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souvislosti se schůzkou mezi předsedou 

soudu a matkou zavražděných dětí týden 

před soudním jednáním, kterou si předseda 

soudu z vlastního podnětu telefonicky s 

matkou dohodnul. 

ESLP rozhodl, že došlo k porušení článku 6 

odst. 1 (právo na spravedlivý proces) 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. ESLP shledal, že 

chování předsedy soudu mohlo vést k 

pochybnostem o jeho objektivní 

nestrannosti, čímž dochází ke zpochybnění 

celkové objektivní nestrannosti soudu při 

rozhodování o vině a trestu ve věci pana 

Karrara. 

Rozhodnutí ESLP naleznete 

ve francouzském jazyce na této internetové 

stránce: 

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

211597 

 

Akce ČAK,  

Odbor MEZ 

 

 

 

•   Webináře LAWYEReX 

Webináře o právních systémech evropských 

zemí se konají v rámci projektu 

LAWYEREX ve spolupráci s evropskými 

advokátními komorami. 

Řecko: 7. října 

Francie: 14. října 

Španělsko: 22. října 

Itálie: 27. října 

Rumunsko: 28. října 

Slovensko: 5. listopadu 

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

4893&tmplid=15 

 

• Seminář o svěřenských fondech 

Datum konání: 12. listopadu 2021 

Místo konání: Praha (prezenčně) 

Šest let svěřenského práva v České 

republice – svěřenské fondy v praxi a 

mezinárodní srovnání. 

Uzávěrka přihlášek: 29. října 2021. 

Více informací včetně registračního 

formuláře a programu zde: Seminář o 

svěřenských fondech v ČR a mezinárodní 

srovnání | Česká advokátní komora (cak.cz) 

 

• SAVE THE DATE: Konference 

ČAK s Asociací Masaryk 

Datum konání: 26. listopadu 2021 

Místo konání: Paříž, Francie 

ČAK ve spolupráci s Asociací Masaryk 

pořádá konferenci na téma Alternativní 

řešení sporů (ADR) ve Francii a ČR. 

Konference se uskuteční ve francouzštině a 

angličtině. Registrace je zdarma, na emailu:  

international@cak.cz.  

 

• Seminář o americkém právu s John 

Marshall Law School 

Datum konání: 3. – 8. prosince 2021 

Místo konání: Online 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211597
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211597
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24893&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24893&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23491&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23491&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23491&tmplid=15
mailto:slovackova@cak.cz


6 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s 

praktickým fungováním amerického 

právního systému i podnikatelského 

prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a 

schopnosti týkající se řešení sporů, 

právního poradenství, managementu 

advokátních kanceláří. Seminář probíhá 

v anglickém jazyce. 

Informace k registraci (uzávěrka přihlášek 

je 8.11. 2021) a předběžný program je 

k dispozici zde: Pozvánka na týdenní 

seminář o americkém právu pořádaný John 

Marshall Law School - ONLINE | Česká 

advokátní komora (cak.cz) 

 

• Webinář v rámci evropského 

projektu LAWYEREX o českém 

právním systému  

Česká advokátní komora ve spolupráci 

s Nadací evropských advokátů (ELF) 

zorganizovala dne 16. září webinář 

o českém právním systému, kterého se 

zúčastnilo téměř 50 advokátů z osmi 

evropských zemí. Webinář se uskutečnil 

v rámci projektu LAWYEREX, jehož je 

ČAK již několik let partnerem. 

Článek o semináři naleznete na 

internetových stránkách Advokátního 

deníku zde: Webinář o českém právním 

systému měl u zahraničních kolegů velký 

ohlas - Advokacie - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

 

• Seminář o rozkrývání vlastnických 

struktur a skutečných majitelů: 

legislativní novinky i praktická 

aplikace 

Dne 30. září 2021 se uskutečnil online 

seminář, organizovaný Českou advokátní 

komorou, na téma: Rozkrývání 

vlastnických struktur a skutečných majitelů: 

legislativní noviny i praktická aplikace. 

Seminářem provázel JUDr. Ondřej 

Vondráček, legislativní právník Evropské 

komise. Semináře se zúčastnilo 130 

účastníků a setkal se s kladným ohlasem. 

 

Další vzdělávací 

akce  
 

•  Seminář ERA: Soudní spory v EU 

Datum konání: 1. – 3. prosince 2021 

Místo konání: Trevír a Lucemburk 

V případě nepříznivé situace se seminář 

uskuteční online. Uzávěrka přihlášek je 29. 

října 2021. 

Více informací včetně registrace je 

k dispozici zde: Seminář ERA na téma 

Soudní spory v EU | Česká advokátní 

komora (cak.cz) 

 

Různé zajímavosti  
 

• ČAK a Tchaj-pejská advokátní 

komora podepsaly memorandum o 

spolupráci 

Více informací je k dispozici v článku 

v Advokátním deníku zde:  

https://advokatnidenik.cz/2021/06/16/tchaj

-pejska-advokatni-komora-a-cak-

podepsaly-memorandum-o-spolupraci/ 

 

 

 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24844&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24844&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24844&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24844&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://advokatnidenik.cz/2021/09/17/webinar-o-ceskem-pravnim-systemu-se-u-zahranicnich-kolegu-setkal-s-velkym-ohlasem/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24766&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24766&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24766&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2021/06/16/tchaj-pejska-advokatni-komora-a-cak-podepsaly-memorandum-o-spolupraci/
https://advokatnidenik.cz/2021/06/16/tchaj-pejska-advokatni-komora-a-cak-podepsaly-memorandum-o-spolupraci/
https://advokatnidenik.cz/2021/06/16/tchaj-pejska-advokatni-komora-a-cak-podepsaly-memorandum-o-spolupraci/
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• Newsletter Evropské nadace 

advokátů 

Evropská nadace advokátů (ELF) 

představuje zářijové číslo svého 

Newsletteru, který přináší informace o 

projektech koordinovaných ELF. 

Newsletter je k dispozici zde: ELF in brief 

(elf-fae.eu) 

 

• Rada Evropy: Pokyny k 

videokonferencím v soudních 

řízeních 

Komise pro efektivitu justice (CEPEJ) 

Rady Evropy přijala tyto pokyny na svém  

36. plenárním zasedání (16. a 17. června 

2021). 

Pokyny jsou k dispozici zde: The CEPEJ 

adopts its guidelines on videoconferencing 

in judicial proceedings - Council of Europe 

European Commission for the efficiency of 

justice (CEPEJ) (coe.int) 

 

• Bulletin oddělení analytiky a 

srovnávacího práva Nejvyššího 

soudu ČR 

V pořadí druhé číslo Bulletinu za rok 2021, 

které obsahuje anotace vybraných 

rozhodnutí vrcholných vnitrostátních 

soudů, Evropského soudu pro lidská práva 

a Soudního dvora Evropské unie, je 

k dispozici na těchto internetových 

stránkách: Bulletin NS 2/2021 (nsoud.cz) 

 

 

• Zpravodaj kanceláře Vládního 

zmocněnce pro zastupování ČR před 

ESLP  

V pořadí druhé číslo Zpravodaje za rok 

2021 obsahuje vybraná rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva 

v oblasti práva občanského, trestního a 

správního a je k dispozici zde: Zpravodaj 

KVZ 2/2021 (justice.cz) 

 

•  IBA podcast: Ochrana právního 

státu v EU 

V tomto podcastu se řečníci zamýšlejí nad 

významem nezávislého soudnictví, vlivem 

pandemie na právní stát, situací týkající se 

Maďarska a Polska a účinností či 

neúčinností mechanismů, které má EU k 

dispozici k boji proti porušování zásad 

právního státu. 

Podcast naleznete zde: Protecting the rule of 

law in the EU | International Bar 

Association (ibanet.org) 

 

• IBA časopis – Global Insight 

IBA Global Insight, vlajkový časopis IBA, 

přinášejí články o všech oblastech práva, 

podnikání a lidských práv.   

IBA Global Insight | International Bar 

Association (ibanet.org) 

 

• IBA podcast: Krize právního státu 

v Rusku 

Podcast IBA Global Insight se zabývá 

pokračujícími snahami ruských úřadů 

potlačit disent a umlčet kritiky, jako je 

Alexej Navalnyj, a tím, co tato opatření 

znamenají pro právní stát. 

Podcast naleznete zde: Russia's rule of law 

crisis | International Bar Association 

(ibanet.org) 

 

• UIA Časopis Juriste International 

Časopis obsahuje odborné mezinárodní 

právní články a zprávy o činnosti UIA. 

https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2021/09/ELF-in-brief-2.pdf
https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2021/09/ELF-in-brief-2.pdf
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/la-cepej-adopte-ses-lignes-directrices-sur-la-videoconference-dans-les-procedures-judiciaires?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej-staging%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/la-cepej-adopte-ses-lignes-directrices-sur-la-videoconference-dans-les-procedures-judiciaires?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej-staging%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/la-cepej-adopte-ses-lignes-directrices-sur-la-videoconference-dans-les-procedures-judiciaires?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej-staging%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/la-cepej-adopte-ses-lignes-directrices-sur-la-videoconference-dans-les-procedures-judiciaires?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej-staging%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/la-cepej-adopte-ses-lignes-directrices-sur-la-videoconference-dans-les-procedures-judiciaires?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej-staging%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8
https://nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/CAA91F5AA7561FDDC1258717003B2222/$file/Bulletin%20%5B2021%5D%202.pdf
https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ_202102_fin.pdf/a417c244-d09b-4c4c-9cfd-2be1e3318b47
https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ_202102_fin.pdf/a417c244-d09b-4c4c-9cfd-2be1e3318b47
https://www.ibanet.org/podcasts/protecting-rule-of-law-in-EU?sap-outbound-id=FED5D6575CC3A84A6723F6E49424591244F63C5C&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=209&utm_term=EU%20rule%20of%20law%20podcast___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
https://www.ibanet.org/podcasts/protecting-rule-of-law-in-EU?sap-outbound-id=FED5D6575CC3A84A6723F6E49424591244F63C5C&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=209&utm_term=EU%20rule%20of%20law%20podcast___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
https://www.ibanet.org/podcasts/protecting-rule-of-law-in-EU?sap-outbound-id=FED5D6575CC3A84A6723F6E49424591244F63C5C&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=209&utm_term=EU%20rule%20of%20law%20podcast___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
https://www.ibanet.org/IBA-Global-Insight
https://www.ibanet.org/IBA-Global-Insight
https://www.ibanet.org/podcasts/russia-rule-of-law-crisis?sap-outbound-id=357008E8AD5E53881425024B48315717CBA6A6D8&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=366&utm_term=Russia%27s%20rule%20of%20law%20crisis___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
https://www.ibanet.org/podcasts/russia-rule-of-law-crisis?sap-outbound-id=357008E8AD5E53881425024B48315717CBA6A6D8&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=366&utm_term=Russia%27s%20rule%20of%20law%20crisis___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
https://www.ibanet.org/podcasts/russia-rule-of-law-crisis?sap-outbound-id=357008E8AD5E53881425024B48315717CBA6A6D8&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=366&utm_term=Russia%27s%20rule%20of%20law%20crisis___Listen%20to%20the%20podcast%20online&utm_content=EN
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Časopis je k dispozici zde: 

https://www.uianet.org/en/juriste-

international 

 

• Společná iniciativa: UIA-LexisNexis 

Legaltech Barometer 

S cílem pomoci členům UIA lépe pochopit 

a plánovat dopad technologií na právní 

praxi založila UIA ve spolupráci se svým 

globálním partnerem LexisNexis Barometr 

UIA-Lexis Legaltech. Cílem tohoto 

barometru je měřit v průběhu příštích pěti 

let přijetí a dopady nových technologií na 

advokátní kanceláře. 

Průzkum naleznete zde: Zapojte se do 

průzkumu ohledně využití technologií v 

advokacii | Česká advokátní komora 

(cak.cz) 

• Časopis Legal Perspectives  

Čtvrtletní publikace představující práci 

kalifornské právnické komunity a členů 

California Lawyers Association naleznete 

zde: Overview - Fall 2021 (calawyers.org) 

 

• ČAK se stala členem Fóra 

advokátních komor 

Dne 27. července 2021 byla Česká 

advokátní komora byla přijata za člena Fóra 

advokátních komor, které je součástí 

Světové banky. Oficiálním zástupcem 

ČAK ve Fóru byl potvrzen JUDr. 

Antonín Mokrý. 

Ústředním bodem Agendy 2030 je jasné 

porozumění, že lidská práva, mír a 

bezpečnost a rozvoj jsou úzce propojeny a 

vzájemně se podporují 16. cíl udržitelného 

rozvoje OSN (SDG 16). 

Úřad viceprezidentky Světové banky pro 

právní záležitosti zaštiťuje a koordinuje toto 

nové fórum – Dohoda a Fórum advokátních 

komor o 16. cíli SDG— s cílem posílit hlasy 

advokátů z celého světa propojováním 

advokátních komor a organizací na globální 

úrovni. Toto fórum bude koordinovat, 

rozšiřovat a podporovat spíše než 

duplikovat snahy již existujících skupin 

prosazujících svrchovanost právního státu a 

přístup ke spravedlnosti na místní, 

vnitrostátní, mezivládní a mezinárodní 

úrovni. 

 

https://www.uianet.org/en/juriste-international
https://www.uianet.org/en/juriste-international
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24756&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24756&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24756&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24756&tmplid=15
https://publication.calawyers.org/fall-2021/overview/?utm_source=am21&utm_medium=announcement&utm_campaign=publication

