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Tisk a informace  

Soudní dvůr Evropské unie 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 128/20  

V Lucemburku dne 6. října 2020  

Slavnostní zasedání Soudního dvora  

 

Nástup do funkce nových členů Soudního dvora 

 

Rozhodnutím zástupců vlád členských států ze dne 2. září 2020 byla pí Ineta Ziemele jmenována 
soudkyní Soudního dvora na období od 7. září 2020 do 6. října 2024 jako nástupkyně p. Egilse 
Levitse a p. Jan Passer byl jmenován soudcem Soudního dvora na období od 6. října 2020 do 6. 
října 2024 jako nástupce p. Jiřího Malenovského.  

U příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Jiřího Malenovského a složení přísahy a nástupu do 
funkce nových členů se dnešního dne bude konat v sídle Soudního dvora Evropské unie 
slavnostní zasedání.  

Přímý přenos slavnostního zasedání bude dostupný od 18:30 hodin na následující stránce: 
https://c.connectedviews.com/cdj 

Životopisy nových členů 

Ineta Ziemele 

narozena v roce 1970; diplom v oboru práva na Lotyšské univerzitě (1993); postgraduální studium 
amerického právního systému, práva a politiky evropských společenství a politologie na Aarhuské 
univerzitě, Dánsko (1993); magisterský titul v oboru mezinárodní právo na univerzitě v Lundu, 
Švédsko (1994); doktor práv na Cambridgeské univerzitě, Spojené království (1999); asistentka 
poslance, Parlament Lotyšské republiky (1990-1992); konzultantka výboru pro zahraniční věci 
Parlamentu Lotyšské republiky (1992-1995); odborná asistentka na katedře teorie práva a 
politologie a katedře mezinárodního práva a mořského práva, poté přednášející mezinárodního 
práva a evropského práva, zakladatelka a ředitelka Institutu pro lidská práva Lotyšské univerzity 
(1993-1999); poradkyně předsedy vlády Lotyšska (1995); poradkyně generálního ředitelství pro 
lidská práva Rady Evropy, Štrasburk, Francie (1999-2001); profesorka „Söderberg“, hostující 
profesorka, poté profesorka mezinárodního práva a lidských práv na vysoké škole práva v Rize, 
Lotyšsko (od roku 2001); hostující profesorka na Institutu Raoula Wallenberga, univerzita v Lundu 
(2001-2005); soudkyně a předsedkyně senátu u Evropského soudu pro lidská práva, Štrasburk 
(2005-2020); dopisující členka Lotyšské akademie věd (od roku 2017); autorka několika publikací 
v oblasti mezinárodního práva a práva vnitrostátního; zakladatelka a členka redakční rady Baltic 
Yearbook of International Law; soudkyně Ústavního soudu Lotyšské republiky (2015-2020); 
předsedkyně Ústavního soudu Lotyšské republiky (2017-2020); soudkyně Soudního dvora 
Evropské unie od 6. října 2020. 

Jan Passer 

narozen v roce 1974; diplom v oboru právo (1997) a doktor práv (2007) z Univerzity Karlovy 
v Praze; diplom „Master of Laws“ na univerzitě ve Stockholmu (2000); soudní čekatel u Městského 
soudu v Praze (1997–2001); soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005); soudce 
Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016); přednášející práva, zejména práva 
Evropské unie, na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003), na Masarykově univerzitě v Brně 
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(2006–2016), na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016) a na Justiční akademii České 
republiky (2001–2016); soudce Tribunálu (2016–2020); od 6. října 2020 soudce Soudního dvora. 

 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 
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