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Slovo úvodem 

 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní 

vztahy,  

 

před sebou máte zimní 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.  

Rádi bychom úvodem 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. 

Vánoce jsou za dveřmi, a proto se 

připojujeme také s přáním krásného prožití 

vánočních svátků.  

 

 

 

JUDr. Antonín Mokrý, předseda sekce   

spolu s Odborem mezinárodních vztahů 

ČAK 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

• Prezidentem CCBE byl zvolen James 

McGuilles z Irska 

Po Margarete Graefin von Galen byl zvolen 

na prosincovém Plenárním zasedání CCBE 

prezidentem CCBE James McGuilles 

z Irska. 

Prvním vice-prezidentem se stal Panagiotis 

Perakis (Řecko), druhým vice-prezidentem 

se stal Pierre-Dominique Schupp 

(Švýcarsko). O post třetího vice-prezidenta 

se ucházeli Roman Završek (Slovinsko) a 

Thierry Wickers (Francie). 

Více hlasů, celkem od 19 delegací, obdržel 

Thierry Wickers a stal se tak třetím vice-

prezidentem CCBE. 

 

• Newsletter CCBE  

CCBE pokračuje ve vydávání svého 

Newsletteru. Jednotlivá vydání lze nalézt na 

této internetové stránce a také ve vybrané 

rubrice na Advokátním deníku:  

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

127 

 

 

 

 

• Stanoviska CCBE 

CCBE zveřejnila svá stanoviska vztahující 

se k aktivitám Evropské komise. 

Vyjádřila se jmenovitě k návrhu nařízení 

ohledně umělé inteligence, k souboru 

návrhů Evropské komise na posílení 

pravidel EU v oblasti AML, ke studiím 

zaměřujícím se mj. na regulaci právních 

služeb.  

Stanoviska CCBE jsou k dispozici zde: 

EN_ITL_20211008_CCBE-position-

paper-on-the-AIA.pdf 

EN_AML_20211008_CCBE-preliminary-

comments-on-the-AML-package.pdf 

EN_EUL_20211008_CCBE-Comments-

on-DG-Grow-Studies.pdf 

 

• Cena CCBE za lidská práva 2021 

Cena CCBE za lidská práva byla v průběhu 

Plenárního zasedání CCBE dne 10. prosince 

2021, tedy v den, který připadá na 

mezinárodní den lidských práv, udělena 4 

běloruským advokátům. Cenu obdrželi 

Lilya Vlasova, Maksim Znak, Dmitry 

Laevski and Leanid Sudalenko. 

Mimořádnou cenu za lidská práva 2021 

udělila CCBE ohroženým advokátům v 

Afghánistánu, aby zvýšila povědomí o 

naléhavé potřebě poskytnout odpovídající 

ochranu těm advokátům, kteří stáli v čele 

obrany základních práv afghánského 

obyvatelstva před změnou režimu. 

Více informací je k dispozici zde:  

EN_HR_20211019_PR_0221.pdf 

(ccbe.eu) 

 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20211008_CCBE-position-paper-on-the-AIA.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20211008_CCBE-position-paper-on-the-AIA.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211008_CCBE-preliminary-comments-on-the-AML-package.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211008_CCBE-preliminary-comments-on-the-AML-package.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Position_papers/EN_EUL_20211008_CCBE-Comments-on-DG-Grow-Studies.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Position_papers/EN_EUL_20211008_CCBE-Comments-on-DG-Grow-Studies.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_AWARD/2021/EN_HR_20211019_PR_0221.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_AWARD/2021/EN_HR_20211019_PR_0221.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: 

 

Aktuality z Evropské unie | Česká 

advokátní komora (cak.cz) 

 

 

Soudní dvůr EU 

a Tribunál  

 

 

 

 

 

• Rozsudek ve věci C-845/19 a C-

863/19 Okražna prokuratura – 

Varna ze dne 21. října 2021 

SDEU ve svém rozsudku upřesnil některá 

ustanovení směrnice o zajišťování a 

konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti v Evropské unii.  

Tato směrnice brání vnitrostátní právní 

úpravě, která umožňuje zkonfiskovat ve 

prospěch státu majetek, který údajně patří 

jiné osobě než pachateli trestného činu, aniž 

tato osoba měla možnost stát se účastníkem 

řízení o konfiskaci. 

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce:  

CURIA - Dokumenty (europa.eu) 

 

• Rozsudek ve věci C-487/19 W.Z., ze 

dne 6. října 2021 

SDEU uvedl, že přeložení soudce bez jeho 

souhlasu k jinému soudu nebo z jednoho 

oddělení téhož soudu do druhého může 

narušit zásady neodvolatelnosti a 

nezávislosti soudců. Usnesení, jímž soud 

posledního stupně rozhodující 

samosoudcem odmítl opravný prostředek 

soudce přeloženého proti jeho vůli, musí 

být považováno za neplatné, pokud bylo 

jmenování tohoto samosoudce provedeno v 

jasném rozporu se základními pravidly 

fungování dotyčného soudního systému. 

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce:  

CURIA - Dokumenty (europa.eu) 

 

 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247864&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1545421
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247049&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1557458
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Evropský soud 

pro lidská práva 

 

 

 

 

 

 

• Nová česká soudkyně ESLP 

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., se po 

JUDr. Aleši Pejchalovi stala novou českou 

soudkyní ESLP. Svůj devítiletý mandát 

zahájila 13. prosince 2021. 

 

• Rozsudek ve věci Miroslava 

Todorova proti Bulharsku                   

(č. 40072 /13), ze dne 19. října 2021 

Věc se týkala dvou kárných řízení vedených 

proti stěžovatelce – soudkyni, která byla v 

říjnu 2009 zvolena předsedkyní Bulharské 

soudcovské unie a v této funkci učinila při 

mnoha příležitostech veřejná prohlášení, v 

nichž kritizovala činnost Nejvyšší soudní 

rady, a to zejména v souvislosti s některými 

jmenováními soudců, předsedů soudů, 

jakož i k justiční politice vlády.  

ESLP rozhodl, že s ohledem na zásadní 

význam svobody projevu ve věcech 

veřejného zájmu jako je fungování 

soudnictví a potřebu chránit nezávislost 

soudců ELSP a uvedl, že kárné řízení 

vedené proti stěžovatelce a sankce, které jí 

byly uloženy, představovaly zásah do 

výkonu jejího práva na svobodu projevu, 

který nebyl "nezbytný v demokratické 

společnosti" při sledování legitimních cílů 

stanovených v článku 10. ESLP dospěl k 

závěru, že hlavním cílem kárného řízení 

vedeného proti stěžovatelce a sankcí, které 

jí Rada uložila, nebylo zajistit dodržování 

lhůt pro rozhodování soudních případů, ale 

potrestat a zastrašit ji kvůli její kritice Rady 

a výkonné moci. 

Rozhodnutí ESLP naleznete ve 

francouzském jazyce na této internetové 

stránce:  

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

212376 

 

• Rozsudek ve věci Vasil proti 

Bulharsku (č. 7610 /15), ze dne 16. 

listopadu 2021 

Věc se týkala odposlechu, záznamu a 

přepisu telefonického rozhovoru mezi 

stěžovatelem-advokátem a jeho klientem, 

bývalým ministrem obrany, který byl tajně 

sledován a odposloucháván v souvislosti s 

trestním řízením. 

ESLP zhodnotil, zda zásah do práv 

stěžovatele podle článku 8 Úmluvy byl 

zákonný ve smyslu bulharského práva. 

Uvedl, že tajné odposlouchávání a 

nahrávání telefonického rozhovoru je 

závažným zásahem do práv zakotvených v 

článku 8 Úmluvy, a proto musí být 

upraveno ve formě zákona, který je 

obzvláště přesný, tj. je nezbytné, aby 

obsahoval jasná a podrobná pravidla. 

ESLP byl toho názoru, že bulharské právo 

nebylo dostatečně jasné a bez relevantních 

procesních záruk týkajících se zničení 

náhodně zachycené komunikace mezi 

advokátem a klientem, a proto zásah do 

práv stěžovatele podle článku 8 Úmluvy 

nebyl "v souladu se zákonem". Došlo tedy 

k porušení článku 8 Úmluvy. Dále ESLP 

konstatoval, že došlo taktéž k porušení 

článku 6 odst. 1, a to z důvodu vyloučení 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212376
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212376
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veřejnosti z jednání v řízení o náhradu 

škody a dále z důvodu, že rozsudek v řízení 

o náhradu škody nebyl veřejně vyhlášen. 

Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce:  

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

213201 

 

• Rozsudek ve věci Särgava proti 

Estonsku (stížnost č. 698/19) ze dne 

16. listopadu 2021 

Věc se týkala zabavení notebooku a 

mobilního telefon stěžovatele-advokáta v 

jeho domě a autě; jejich obsah byl následně 

prozkoumán a zkopírován orgány pro účely 

trestního řízení. Zároveň došlo k prohlídce 

prostor advokátní kanceláře advokáta a 

k prohlídce jeho domu. Odvolání 

stěžovatele, aby bylo zabavení výše 

uvedených věcí prohlášeno za nezákonné a 

aby materiály zkopírované z elektronických 

nosičů dat nebyly použity jako důkaz v 

trestním řízení, bylo neúspěšné. 

Pokud jde o okolnosti projednávaného 

případu, ESLP konstatoval, že estonské 

vnitrostátní právo zřejmě neobsahuje žádné 

zvláštní postupy nebo procesní záruky, 

které by se týkaly zkoumání elektronických 

nosičů dat a bránily tak možnému ohrožení 

komunikace, na kterou se vztahuje 

advokátní povinnost mlčenlivosti. Tyto 

nedostatečné procesní záruky se v menší či 

větší míře odráží i ve způsobu, jakým byla 

v projednávaném případě povolena 

prohlídka a jak bylo provedeno následné 

kopírování zajištěných elektronických 

nosičů dat a zkoumání jejich obsahu; došlo 

tak k porušení článku 8 Úmluvy – práva na 

respektování soukromého a rodinného 

života. 

Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce:  

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

213208 

 

Akce ČAK,  

Odbor MEZ 

 

 

• ČAK podepsala memorandum o 

porozumění s Law Society of 

England and Wales 

Dne 26. listopadu 2021 se uskutečnilo 

setkání představitelů ČAK a Law Society 

Anglie a Walesu, během kterého došlo ke 

slavnostnímu podpisu Memoranda o 

porozumění mezi Českou advokátní 

komorou a Law Society of England and 

Wales. Za ČAK memorandum podepsal její 

předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., za 

Law Society její prezidentka I. Stephanie 

Boyce. 

Více informací je k dispozici na této 

internetové stránce: ČAK podepsala 

memorandum s Law Society of England 

and Wales - Svět práva - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

 

• Předseda ČAK se setkal s předsedou 

Pařížské advokátní komory 

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, 

LL.M., se 26. listopadu 2021 setkal s 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213201
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213201
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213208
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213208
https://advokatnidenik.cz/2021/11/26/cak-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-law-society-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/26/cak-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-law-society-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/26/cak-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-law-society-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/26/cak-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-law-society-of-england-and-wales/


6 
 

předsedou Pařížské advokátní komory 

(PAK), jímž je Olivier Cousi, a to u 

příležitosti zahájení soudního roku v Paříži. 

Více informací naleznete zde: Předseda 

ČAK jednal s předsedou Pařížské advokátní 

komory - ČAK informuje - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

 

• Setkání prezidentů advokátních 

komor střední a východní Evropy 

Tradiční setkání prezidentů se uskutečnilo 

ve dnech 7. – 8. listopadu 2021 ve Vídni; 

organizace se ujala Rakouská advokátní 

komora. ČAK zastupovala její 

místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná 

a JUDr. Antonín Mokrý, předseda Sekce 

pro mezinárodní vztahy. Setkání se 

zúčastnili zástupci Rakouska, Maďarska, 

Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska, 

Lichtenštejnska a ČR a hovořilo se zejména 

o problematice právního státu, AML či 

digitalizace, v souvislosti s digitalizací 

představila ÖRAK vlastní šifrovací systém 

pro komunikaci advokátů. Zástupci ČAK na 

setkání připravili podrobnou zprávu 

k implementaci 4. a 5. Směrnice o AML. 

Příští setkání prezidentů by se mělo 

uskutečnit v roce 2022 v Praze. 

 

• Seminář ke svěřenským fondům v 

Praze 

ČAK uspořádala ve spolupráci s advokátní 

kanceláří Holubová advokáti s.r.o., dne    

12. listopadu 2021, seminář na téma 

Svěřenské fondy v České republice po 7 

letech existence právní úpravy – praxe a 

mezinárodní srovnání. 

Více informaci o semináři naleznete na 

této internetové stránce: 

https://advokatnidenik.cz/2021/11/15/v-

praze-se-uskutecnil-mezinarodni-seminar-

ke-sverenskym-fondum-v-ceske-republice/ 

 

• Seminář s Asociací Masaryk v 

Paříži 

Ve spolupráci se svým dlouholetým 

partnerem, frankofonní Asociací Masaryk, 

uspořádala Česká advokátní komora 

konferenci pro české a francouzské 

advokáty a advokátní koncipienty v Paříži. 

Akce se uskutečnila 26. listopadu 2021 na 

půdě českého velvyslanectví již u 

příležitosti nadcházejícího francouzského 

(leden-červen 2022) a českého (červenec-

prosinec 2022) předsednictví v Radě EU. 

Hlavním tématem konference bylo ADR v 

ČR a ve Francii. 

Více informací naleznete zde: ČAK 

uspořádala ve spolupráci s Asociací 

Masaryk úspěšnou konferenci v Paříži - 

Advokacie - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

 

• Seminář o americkém právu s John 

Marschall Law School 

Česká advokátní komora ve spolupráci se 

Slovenskou advokátní komorou a 

americkou John Marshall Law School 

uspořádala týdenní seminář zaměřený na 

úvod do amerického práva. Ve dnech 3. – 8. 

prosince 2021 se uskutečnil již 21. ročník 

tohoto semináře, byť v důsledku pandemie 

covidu-19 opět (již podruhé) online. 

Více informací naleznete zde: Týdenní 

anglický seminář ČAK a John Marshall 

Law School byl opět online - Advokacie - 

Advokátní deník (advokatnidenik.cz) 

 

 

https://advokatnidenik.cz/2021/11/27/predseda-cak-jednal-s-predsedou-parizske-advokatni-komory/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/27/predseda-cak-jednal-s-predsedou-parizske-advokatni-komory/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/27/predseda-cak-jednal-s-predsedou-parizske-advokatni-komory/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/27/predseda-cak-jednal-s-predsedou-parizske-advokatni-komory/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/15/v-praze-se-uskutecnil-mezinarodni-seminar-ke-sverenskym-fondum-v-ceske-republice/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/15/v-praze-se-uskutecnil-mezinarodni-seminar-ke-sverenskym-fondum-v-ceske-republice/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/15/v-praze-se-uskutecnil-mezinarodni-seminar-ke-sverenskym-fondum-v-ceske-republice/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/29/cak-usporadala-ve-spolupraci-s-asociaci-masaryk-uspesnou-konferenci-v-parizi/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/29/cak-usporadala-ve-spolupraci-s-asociaci-masaryk-uspesnou-konferenci-v-parizi/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/29/cak-usporadala-ve-spolupraci-s-asociaci-masaryk-uspesnou-konferenci-v-parizi/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/29/cak-usporadala-ve-spolupraci-s-asociaci-masaryk-uspesnou-konferenci-v-parizi/
https://advokatnidenik.cz/2021/11/29/cak-usporadala-ve-spolupraci-s-asociaci-masaryk-uspesnou-konferenci-v-parizi/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/08/tydenni-anglicky-seminar-cak-a-john-marshall-law-school-byl-opet-online/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/08/tydenni-anglicky-seminar-cak-a-john-marshall-law-school-byl-opet-online/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/08/tydenni-anglicky-seminar-cak-a-john-marshall-law-school-byl-opet-online/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/08/tydenni-anglicky-seminar-cak-a-john-marshall-law-school-byl-opet-online/
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• Kurz Rady Evropy v programu 

HELP 

Dne 18. října 2021 byl zahajovacím 

seminářem spuštěn distanční online kurz na 

téma Úvod do Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a Evropského 

soudu pro lidská práva. Tento kurz 

organizovala ČAK jako v pořadí 4. kurz ve 

spolupráci se zástupci Rady Evropy – 

programu HELP a jeho cílem bylo 

proškolit, na výše uvedené téma, 30 

přihlášených advokátů a advokátních 

koncipientů. Kurz byl oficiálně ukončen  

15. prosince 2021.  

 

Další vzdělávací 

akce  
 

• ERA – soutěž mladých právníků 

Nový ročník soutěže mladých právníků 

organizovaný Evropskou akademií práva se 

v roce 2022 uskuteční na téma Právo EU 

v praxi. Termín pro zaslání přihlášek je    

10. únor 2022. 

Více informací je k dispozici zde:  

https://advokatnidenik.cz/2021/12/15/soute

z-era-pro-koncipienty-a-mlade-advokaty-

na-tema-pravo-eu-v-praxi/ 

Young European Lawyers Contest – Aim of 

the contest - Young European Lawyers 

Contest (younglawyerscontest.eu) 

 

• Vzdělávací akce ERA – Sekce 

rodinného práva 

Evropská akademie práva pořádá                     

4 vzdělávací akce v rámci své sekce pro 

rodinné právo, které se dle aktuální 

pandemické situace uskuteční online nebo 

prezenčně. Pro advokáty ČAK stále platí 

exkluzivní sleva 25 % při zadání kódu 

„CzechBarERA“. 

Více informací o jednotlivých vzdělávacích 

akcích naleznete zde:  

Family Law and Human Rights: 

ERA – Academy of European Law > 

Family Law and Human Rights 

Annual Conference on European 

Succession Law 2022:  

ERA – Academy of European Law > 

Annual Conference on European 

Succession Law 2022 

Summer Course on European Family Law: 

ERA – Academy of European Law > 

Summer Course on European Family Law 

Annual Conference on European Family 

Law 2022: 

ERA – Academy of European Law > 

Annual Conference on European Family 

Law 2022 

 

 

Různé zajímavosti  
 

• UIA – Juriste International 

Časopis UIA, Juriste International, 

obsahuje odborné články a zprávy o 

činnosti UIA. Časopis je vydáván čtvrtletně 

a jeho třetí číslo je k dispozici zde: 

https://bit.ly/JI-2021-3  

 

 

https://advokatnidenik.cz/2021/12/15/soutez-era-pro-koncipienty-a-mlade-advokaty-na-tema-pravo-eu-v-praxi/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/15/soutez-era-pro-koncipienty-a-mlade-advokaty-na-tema-pravo-eu-v-praxi/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/15/soutez-era-pro-koncipienty-a-mlade-advokaty-na-tema-pravo-eu-v-praxi/
https://younglawyerscontest.eu/
https://younglawyerscontest.eu/
https://younglawyerscontest.eu/
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131133
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131133
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=93334ec99d557c46835e519ab9abf58a020f4b7700834705200241&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131113
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=93334ec99d557c46835e519ab9abf58a020f4b7700834705200241&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131113
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=93334ec99d557c46835e519ab9abf58a020f4b7700834705200241&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131113
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131149
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131149
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131156
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131156
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=4f29c3347012149a5c51821fbdcc78799c7072ef00834696104142&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131156
https://bit.ly/JI-2021-3
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• Evropská nadace advokátů (ELF) 

Nadace ELF má za sebou úspěšný rok 2021. 

V roce 2021 ELF vyškolila více právníků 

než Akademie evropského práva (ERA) v 

roce 2020 (poslední dostupné údaje ERA); 

ELF vyškolila nejméně 2 700 právníků 

oproti 1 188 právníkům, které vyškolila 

ERA (833 právníků/advokátů v soukromé 

praxi a 355 podnikových právníků).  

Nadace začala též vydávat svůj Newsletter: 

https://elf-fae.eu/newsletter/  

 

• Osvětová kampaň Evropské komise 

k lidským právům 

Evropská komise zahájila u příležitosti 

oslav mezinárodního dne lidských práv 

informační kampaň, jejímž cílem je 

informovat občany o jejich právech 

vyplývajících z Listiny základních práv EU. 

Další informace k osvětové kampani jsou 

k dispozici zde:  

https://advokatnidenik.cz/2021/12/14/evro

pske-komise-zahajila-osvetovou-a-

informacni-kampan-o-lidskych-pravech/ 

 

• Zástupci ČAK v mezinárodních 

organizacích 

V prosincovém čísle Bulletinu advokacie 

12/2021 vychází souhrnný článek zástupců 

ČAK v mezinárodních organizacích CCBE, 

IBA, UIA, FBE, ECBA a AIJA. 

Prosincové číslo je k dispozici 

v elektronické podobě zde: untitled (cak.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

  

https://elf-fae.eu/newsletter/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/14/evropske-komise-zahajila-osvetovou-a-informacni-kampan-o-lidskych-pravech/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/14/evropske-komise-zahajila-osvetovou-a-informacni-kampan-o-lidskych-pravech/
https://advokatnidenik.cz/2021/12/14/evropske-komise-zahajila-osvetovou-a-informacni-kampan-o-lidskych-pravech/
https://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_12_2021_web.pdf

