
      

  

 

Nabídka distančního on-line vzdělávání pro advokáty a advokátní koncipienty 

Účast na kurzu je zdarma. 

 

Téma: Úvod do Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Evropského soudu pro lidská práva 

 

Distanční on-line kurz je koncipovaný pro potřeby advokátů a advokátních koncipientů v praxi 

pod vedením národního školitele s úvodním a případně i závěrečným setkáním účastníků kurzu. 

Kurz probíhá prostřednictvím vzdělávací on-line platformy v rámci programu Rady Evropy 

HELP (Human Rights Education For Legal Professionals). HELP je aktuálně největší 

celoevropský projekt určený pro vzdělávání advokátů, soudců a státních zástupců v Evropě. 

Účast na kurzu se započítává do dalšího vzdělávání advokátů a vzdělávání advokátních 

koncipientů. 

 

Organizátor: 

Česká advokátní komora ve spolupráci s programem HELP Rady Evropy.  

 

Obsah a cíle kurzu: 

Kurz obsahuje 3 moduly zaměřené na: 

• úvod do Úmluvy včetně její struktury a výkladu 

• úvod do činnosti Evropského soudu pro lidská práva 

• podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva 

• výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a dohled nad výkonem 

 

Základní materiál vychází z konceptu evropského práva a judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva. Kurz je založený na interaktivní prezentaci, která obsahuje odkazy na další zdroje, 

různé materiály, které bude doplňovat národní školitel s ohledem na vnitrostátní kontext a 

českou právní úpravu.   

 



 

Národní školitelé:  

JUDr. Jiří Novák, advokát a společník Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák; kontaktní 

osoba České advokátní komory v programu Rady Evropy HELP  

Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů ČAK 

 

Průběh kurzu: 

Dne 18. října 2021 se uskuteční online úvodní seminář (tzv. kick-off meeting) za účasti 

zástupce Rady Evropy, národních školitelů a všech účastníků. 

Poté se budou účastníci kurzu vzdělávat samostatně jen distanční formou on-line po dobu 7 

týdnů. Národní školitelé budou účastníkům k dispozici během celé doby kurzu k zodpovězení 

dotazů a případné diskusi k jednotlivým tématům. Předpokládané zakončení kurzu je do 

poloviny prosince 2021.  

V případě úspěšného absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží účastník originální 

certifikát Rady Evropy.  

 

Jazyk kurzu: 

Kurz je přeložen do českého jazyka (nicméně obsahuje odkazy na judikaturu, která se nebude 

překládat do českého jazyka).  

Úvodní seminář proběhne online v českém jazyce, jediná prezentace zástupce Rady Evropy 

programu HELP bude v anglickém jazyce a nebude tlumočena. 

 

Účastníci: 

Česká advokátní komora má k dispozici 45 míst pro advokáty a advokátní koncipienty zapsané 

v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.  

 

Registrace: 

V případě Vašeho zájmu o účast na kurzu se přihlaste prostřednictvím emailové zprávy              

do 12. října 2021 zaslané k rukám Mgr. Lenky Vojířové: vojirova@cak.cz. Do emailové 

zprávy uveďte své kontakty, které budou následně předány Radě Evropy. Vaše účast Vám 

bude emailem potvrzena.  
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