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Letní škola: Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv v praxi 
 

Baví vás oblast lidských práv? Rádi byste se zlepšili v právních dovednostech a 
prohloubili si své praktické znalosti v oblasti evropské ochrany lidských práv? 
Vyrazte na letní školu Právnické fakulty UK: Evropská úmluva o ochraně lidských 
práv v praxi. Vítáni jsou jak absolventi lidskoprávních výběrových předmětů, 
stáží a soutěží v simulovaných soudech, tak i studenti se zájmem o problematiku 
lidských práv bez větší předchozí zkušenosti.  

 

Kdy? 17. – 20. června 2021 (povinný program: čtvrtek večer - neděle poledne)  

Kde? Patejdlova Bouda, Špindlerův Mlýn 

Lektorský tým:  Petr Konůpka, zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP  

Monika Hanych, Eliška Hronová, Miroslav Kaštyl, Eva Petrová, Kateřina 

Radová, právníci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před 

ESLP  

Hana Draslarová, asistentka Centra právních dovedností PF UK 

Martin Kopa, soudce krajského soudu v Brně, zakladatel stránky Iurium Daily   
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Organizační informace k Letní škole: Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

v praxi 

Letní školu pořádá Centrum právních dovedností ve spolupráci s Kanceláří vládního 

zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva pro studenty a 

studentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V průběhu letní školy se od odborníků z praxe 

dozvíte mimo jiné, jak pracovat s Úmluvou na vnitrostátní úrovni, jak vyhledávat judikaturu 

štrasburského soudu nebo jak číst efektivně jeho rozsudky. Seznámíte se se základními 

principy fungování Úmluvy a zlepšíte se v právním psaní, rešerši právních otázek i přípravě 

vlastní argumentace k zadanému právnímu problému. V neposlední řadě se dozvíte, jak 

v České republice probíhá implementace rozsudků ESLP. Letní škola bude zakončena moot 

court jednáním před ESLP.  

Účastnický poplatek: Letní škola je pořádána v rámci projektu „Zvyšování povědomí o 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti 

lidských práv“, jenž je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Účastnický poplatek se 

tak nehradí. Studenti si sami zajišťují a hradí dopravu. 

Příprava: účastníkům bude před kurzem rozeslána domácí četba 

Pro přihlášení na letní školu:  

1) Sepište krátký motivační dopis, proč máte zájem se jarní školy 

zúčastnit, a to v rozsahu do 1 normostrany.  

2) Napište esej o vámi vybraném rozsudku ESLP v rozsahu 2 – 3 

normostrany. V eseji vyzdvihněte, v čem je rozsudek významný nebo 

v čem s jeho závěry souhlasíte či nesouhlasíte.  

Obojí zašlete prostřednictvím přihlašovacího formuláře:  

https://forms.office.com/r/2RktKs2Tc6, k němuž získáte přístup pomocí univerzitního loginu 

ve tvaru číslostudenta@cuni.cz, nejpozději do 6. dubna 2021. Na základě odevzdaných 

přihlášek bude přijato k účasti 20 studentů.   

 

Případné dotazy zasílejte na adresu: draslarova@prf.cuni.cz. Těšíme se na Vaše přihlášky! 

 

 

Letní škola se bude konat pouze v případě, že se současná epidemiologická situace výrazně zlepší, a její pořádání bude 

v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními. Přihlášením na letní školu studenti souhlasí s dodržováním 

hygienických opatření a podmínek, které budou předcházet riziku (např. dobrovolné podstoupení antigenního testu před 

konáním akce). V případě potřeby bude letní škola přesunuta, místo zůstane již přijatým studentům garantováno 

i v náhradním termínu. 
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