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Seminář je součástí mezinárodního projektu Posílení práv migrujících osob (FAIR Plus). 
Projekt je financován Evropskou unií, Program Spravedlnost (2014-2020). 

 

 
FAIR seminář: Aktuální otázky azylového a cizineckého práva 

 
Školení pro advokáty a právníky za účasti zahraničních expertů 

  
 

Datum:   29. 9. 2020 (13:00 – 16:00) 
Místo:   Zoom (link bude zaslán účastníkům před školením)  
 
Cílová skupina: Advokáti, advokátní koncipienti a právníci se specializací na azylové a cizinecké právo 
 
Popis školení: Seminář je zaměřen na aktuální témata azylového a cizineckého práva. Důraz bude 

kladen na mezinárodní standardy a aktuální judikaturu ESLP, SDEU a dalších 
mezinárodních orgánů. Účastnící rovněž získají přehled o vnitrostátní praxi a praktické 
litigační tipy.  

 
Program: 
 
13:00 – 13:40  Aktuální judikatura ESLP a SDEU k právu migrantů na rodinný život  
   Nuala Mole, AIRE Centre (Spojené království)  
 
13:40 - 14:20   Azylové řízení – informace o zemi původu, věrohodnost  
   Shauna X. Gillan, Odvolací tribunál pro mezinárodní ochranu (Irsko) 
 
14:20 – 14:30  Přestávka 
 
14:30 – 15:15  Přístup migrantů k hospodářským, sociálním a kulturním právům  
   + případová studie 
   Karolína Babická, International Commission of Jurists (Belgie) 
 
15:15 – 15:30  Osoby bez státní příslušnosti v ČR – aktuální vývoj  
   Linda Janků, Kancelář Veřejného ochránce práv (ČR) 
 
15:30 – 16:00  Zajištění cizinců a alternativy k zajištění – jak zastupovat detenční případy 
   + případová studie  
   Alexandra Dubová, Fórum pro lidská práva (ČR) 
 
 
Školení je bezplatné. Simultánní tlumočení bude zajištěno. Kapacita školení je omezena na 30 osob.  
 
Žádost o registraci zašlete prosím zde nebo zašlete email na dubova@forumhr.eu (nejpozději do 25. 9. 
2020).    



 
 

  

 

Informace o lektorkách:  
 
Nuala Mole je právnička a zakladatelka AIRE Centra se sídlem v Londýně s více než 25-letou zkušeností 
s lidskoprávní litigací. Zastupovala více než 100 případů před ESLP, SDEU a nejvyššími britskými soudy. 
Nuala pravidelně školí soudce, advokáty a právníky pro Radu Evropy, Evropskou Komisi a AIRE Centrum 
na různá témata včetně migračního práva, práv osob zbavených osobní svobody, práv dětí a rodinného 
práva.  
 
Shauna Gillan se specializuje na azylové a migrační právo, lidská práva a veřejné právo. V roce 2019 
byla jmenována soudkyní na částečný úvazek před britským imigračním tribunálem a od roku 2015 
vykonává podobnou funkci také v Irsku. Shauna je rovněž členkou advokátní komory v obou jurisdikcích 
a lektorkou Evropského úřadu pro azyl (EASO).  
 
Linda Janků se specializuje na cizinecké a azylové právo, práva osob bez státní příslušnosti a lidská 
práva. Jako seniorní právnička v Kanceláři Veřejného ochránce práv je odpovědná za na migrační a 
azylovou agendu. Působí také jako nezávislá výzkumnice v organizaci Sociofaktor, kde se zaměřuje na 
práva osob bez státní příslušnosti. Doktorské studium v oboru mezinárodního práva absolvovala na 
Masarykově universitě v Brně a je autorkou četných publikací na azylová a migrační témata. 
 
Karolína Babická je právnička evropské sekce Mezinárodní komise právníků (International 
Commission of Jurists) se sídlem v Bruselu, kde se specializuje zejména na migrační a azylová témata. 
Karolína absolvovala doktorské studium v oboru mezinárodního a evropského práva na Univerzitě 
Karlově a získala diplom z Evropského azylového a migračnímu práva v rámci sítě Oddysseus na 
Univeristé Libre v Bruselu.  
 
Alexandra Dubová je právnička ve Fóru pro lidská práva se sídlem v Praze. Specializuje se na azylové 
a migrační právo a otázky imigrační detence. V minulosti působila na Evropském soudě pro lidská práva, 
v pražské kanceláři UNHCR a Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Má bohaté zkušenosti se zastupováním 
osob v imigrační detenci.  
 
 
  
 
 

 


