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Slovo u vodem 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní vztahy,  

 

do rukou se vám dostává druhé vydání 

našeho Newsletteru v tomto roce. Toto 

číslo je opět bohaté na informace 

a materiály, a to především ze CCBE a 

unijních institucí.  

 

Na posledním jednání byli členové Sekce 

velmi aktivní a diskutovalo se především 

o dalším směřování Sekce MEZ a jejích 

aktivit. Členové se shodli, že její smysl je 

velmi důležitý a je nutné její činnost 

naopak více provázat s ostatními Sekcemi 

ČAK, neboť rozsah problematik, které 

naše Sekce monitoruje je opravdu rozsáhlý 

a zasahuje do tématik většiny Sekcí.  

 

Jsme velmi rádi, že samotní členové 

důležitost Sekce vnímají a projevili snahu 

její existenci ještě více posílit.  

 

Právě kvůli vám členům a vzájemné 

aktivní spolupráci je Sekce plnohodnotným 

poradním orgánem ČAK a plní tedy řádně 

svůj účel.   

 

Odbor mezinárodních vztahů vám přeje 

krásný zbytek letního období. 

 

 

Kamila Hájíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproboval: JUDr. Antonín Mokrý, 

předseda Sekce 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

 

 Newsletter CCBE v českém jazyce 

CCBE pokračuje ve vydávání svého 

Newsletteru v českém jazyce.  

Odkaz, na kterém lze nalézt dubnové, 

květnové a červnové vydání: 

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

127 

 Výroční zpráva CCBE 

CCBE publikovala svou výroční zprávu za 

rok 2014. Zpráva je dostupná v anglickém 

jazyce na internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/ANNUAL_REPORT_FIN

AL_1_1430302405.pdf  

 Stanovisko CCBE ke 

společné evropské právní úpravě 

prodeje 

 

CCBE publikovala dne 24. dubna 2014 své 

stanovisko k problematice 

společné evropské právní úpravě prodeje. 

Stanovisko je dostupné v anglickém jazyce 

na internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/20150424_EN_CCBE_pos

1_1430721669.pdf  

 

 

 Stanovisko CCBE k Úřadu 

evropského veřejného žalobce 

 

CCBE publikovala dne 27. dubna 2014 své 

stanovisko k problematice Úřadu 

evropského veřejného žalobce. Stanovisko 

je dostupné v anglickém jazyce na 

internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/20150427_EN_EPPO_pap

1_1430815145.pdf    

 

 Stanovisko CCBE ohledně 

nezávislosti stížnostního senátu 

Evropského patentového úřadu    

 

CCBE publikovala dne 15. května 2015 

své komentáře k návrhu pravidel upravující 

nezávislost stížnostního senátu Evropského 

patentového úřadu. Materiál je dostupný 

v anglickém jazyce na internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/1__Letter_independen1_14

32041035.pdf  

 

 Deklarace CCBE ohledně migrace 

 

CCBE publikovala dne 26. června 2015 

svou již druhou deklaraci ohledně migrace. 

Materiál je dostupný v anglickém jazyce 

na internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/EN_26062015_CCBE_dec

1_1435735823.pdf  

 

 Stanovisko CCBE – OECD  

 

CCBE vydalo stanovisko k materiálu 

OECD, který se věnuje problematice 

obcházení daňové povinnosti.  

Materiál OECD je seznamem doporučení, 

jak zamezit nadnárodním společnostem v 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ANNUAL_REPORT_FINAL_1_1430302405.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ANNUAL_REPORT_FINAL_1_1430302405.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ANNUAL_REPORT_FINAL_1_1430302405.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150424_EN_CCBE_pos1_1430721669.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150424_EN_CCBE_pos1_1430721669.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150424_EN_CCBE_pos1_1430721669.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150427_EN_EPPO_pap1_1430815145.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150427_EN_EPPO_pap1_1430815145.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150427_EN_EPPO_pap1_1430815145.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/1__Letter_independen1_1432041035.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/1__Letter_independen1_1432041035.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/1__Letter_independen1_1432041035.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_26062015_CCBE_dec1_1435735823.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_26062015_CCBE_dec1_1435735823.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_26062015_CCBE_dec1_1435735823.pdf
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obcházení daňové povinnosti. Legálního 

snížení daňového základu a tudíž daně 

dosahují tyto korporace umným 

rozmístěním jednotlivých podniků, 

přesouváním zisků mezi nimi a 

využíváním nesrovnalostí v daňových 

pravidlech různých států (odtud BEPS - 

Base Erosion and Profit Shifting). Na 

žádost G20 připravila OECD Akční plán 

BEPS s patnácti oblastmi, které je třeba na 

mezinárodní i vnitrostátní úrovni řešit. 

Doporučení jsou zaměřena na to, jak 

změnit domácí právní předpisy a 

mezinárodní smlouvy především v oblasti 

mezinárodního zdanění a převodních cen. 

CCBE se vyjádřilo především 

k doporučení č. 12, tedy k požadavku 

týkající se daňových subjektů zveřejňovat 

použití agresivního daňového plánování.  

Česká advokátní komora vyjádřila 

stanovisku CCBE plnou podporu a zaslala 

toto stanovisko Ministerstvu financí, které 

má tento celý dokument BEPS v gesci a 

dále ho zaslala i Komoře daňových 

poradců.  

Stanovisko v českém jazyce tvoří přílohu 

tohoto Newsletteru.   

 

Soudní  dvu r EU a 
Tribuna l  

 Noví soudci Evropského soudního 

dvora 

 

Dne 1. dubna 2015 jmenovali zástupci vlád 

členských států 8 nových soudců a 3 

generální advokáty Soudního dvora 

Evropské unie. Více informací v českém 

jazyce je dostupných na internetové 

stránce: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p

ress-releases/2015/04/01-judges-

appointed-european-court-justice/  

 

 Reforma soudního systému Evropské 

unie 

 

Soudní dvůr Evropské unie v nedávné 

době předložil návrh reformy evropského 

soudního systému, který již schválila Rada 

Evropské unie a v současné době se jím 

zabývá Evropský parlament. Soudní dvůr 

navrhuje mj. vytvoření 21 soudcovských 

míst s cílem posílit Tribunál. Více 

informací v českém jazyce je dostupných 

na internetové stránce:  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ap

plication/pdf/2015-04/cp150044cs.pdf  

 

 

 Stanovisko CCBE k prováděcím 

předpisům k jednacímu řádu 

Tribunálu 

 

CCBE publikovala dne 12. května 2015 

své komentáře k návrhu prováděcích 

předpisů k jednacímu řádu Tribunálu 

Evropské unie. Materiál je dostupný 

v anglickém jazyce na internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/

NTCdocument/CCBE_Letter__Gen_Ct1_1

431504880.pdf  

 

 Nová procesní pravidla Tribunálu 

 

Dne 19. června 2015 publikoval Tribunál 

Evropské unie tiskovou zprávu, ve které 

informoval o nových procesních 

pravidlech Tribunálu, konkrétně se jedná o 

opatření, jež vstoupí v platnost dne 1. 

července 2015. Podrobnější informace jsou 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/04/01-judges-appointed-european-court-justice/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/04/01-judges-appointed-european-court-justice/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/04/01-judges-appointed-european-court-justice/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150044cs.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150044cs.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CCBE_Letter__Gen_Ct1_1431504880.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CCBE_Letter__Gen_Ct1_1431504880.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/CCBE_Letter__Gen_Ct1_1431504880.pdf
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k dispozici v českém jazyce na internetové 

stránce: 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ap

plication/pdf/2015-06/cp150073cs.pdf  

 

Soudní statistiky za rok 2014 

 

Soudní dvůr Evropské unie 

dne 3. března 2015 publikoval 

soudní statistiky za rok 2014. 

Tyto jsou dostupné v českém 

jazyce na internetové stránce:  

http://curia.europa.eu/jcms/upl

oad/docs/application/pdf/2015-

03/cp150027cs.pdf 

 

Judikatura 
Evropske ho soudu 
pro lidska  pra va 

 Vinci Construction and GMT genie 

civil and services proti Francii 

(č. 63629/10 a 60567/10) z 2. dubna 

2015 

 

Spor souvisel s prohlídkami prostor dvou 

společností a zabavením věcí provedených 

vyšetřovateli státního úřadu. Základní 

otázka se týkala na jedné straně 

legitimního získávání důkazu 

protiprávního jednání v rámci soutěžního 

práva a na straně druhé, práva na 

respektování domova, soukromého života a 

tajemství korespondence a zejména 

důvěrného vztahu mezi advokátem a 

klientem, kdy soud konstatoval porušení čl. 

6 odst. 1 (právo na spravedlivý proces) a 

článku 8 (právo na respektování rodinného 

a soukromého života). Soud rozhodl, že 

záruky poskytnuté vnitrostátním právem, 

regulující domovní prohlídky vykonávané 

v oblasti soutěžního práva, nebyly 

aplikovány řádným způsobem, zejména 

pokud bylo známo, že zadržené dokumenty 

obsahují korespondenci mezi advokátem a 

klientem, která požívá zvýšené ochrany. 

Soud zastává 

názor, že pokud 

byl soudce 

vyzván, aby 

přezkoumal 

odůvodněné 

tvrzení, které 

specifikuje 

zabavené 

dokumenty, ačkoliv nesouvisí 

s vyšetřováním nebo se na ně vztahuje 

zásada profesního tajemství, je povinen 

detailně dokumenty prozkoumat, aby 

případně mohl nařídit jejich navrácení.  

 

Dostupné na www: 

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

153318#{"itemid":["001-153318"]} 

 

 

 A.T. proti Lucembursku  

(č. 30460/13) ze dne 9. dubna 2015 

 

Soud rozhodl ohledně rozsahu práva na 

efektivní právní pomoc během trestního 

řízení. Stěžovatel byl zatčen ve Velké 

Británii na základě Evropského zatýkacího 

rozkazu vydaného v Lucemburku. Soud 

konstatoval porušení čl. 6 Úmluvy (právo 

na spravedlivý proces), neboť stěžovateli 

nebyla umožněna konzultace se svým 

právním zástupcem během policejního 

vyšetřování a před prvním líčením před 

vyšetřovacím soudcem. ESLP konstatoval, 

že pokud by stěžovateli byla právní pomoc 

poskytnuta již během policejního výslechu, 

věc by se mohla vyvíjet zásadně jinak, 

neboť by stěžovatel byl seznámen 

přinejmenším se svými právy a 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150073cs.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150073cs.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150027cs.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150027cs.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150027cs.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153318#{"itemid":["001-153318"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153318#{"itemid":["001-153318"]}
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možnostmi.  Právní konzultace musí být 

zcela jednoznačně garantována, což však 

ze strany lucemburského právního řádu 

umožněno dostatečně nebylo. 

Dostupné na www: 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

153482#{"itemid":["001-153482"]} 

 

 

 Morice proti Francii (č.29369/10) 

z 23. dubna 2015 

 

Věc se týkala odsouzení advokáta za 

spoluúčast na trestném činu pomluvy z 

důvodu poznámek předaných tisku ohledně 

vyšetřovacích soudců, kteří byli odvoláni z 

vyšetřování smrti soudce Bernarda Borrela. 

ESLP judikoval, že rozsudek vynesený 

proti stěžovateli mohl být považován jako 

nepřiměřený zásah do jeho práva na 

svobodu projevu, který byl v rozporu 

s ustanovením článku 10 Úmluvy. 

 

Dostupné na www:  

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

154265#{"itemid":["001-154265"]} 

 

 Zpravodaj o Judikatuře ESLP 

V příloze naleznete zpravodaj 

s judikaturou ESLP, který vydává kancelář 

Vládního zmocněnce pro zastupování ČR 

při ESLP.  

Judikatura jiny ch 
soudu   

 Okresní holandský soud – advokátní 

kancelář Prakken d´Oliveira.  

Dne 19. května 2015 přijaly národní 

delegace CCBE rozhodnutí o intervenci v 

případu projednávaném u okresního soudu 

v Haagu, podaném amsterdamskou 

advokátní kanceláří Prakken d’Oliveira a 

Nizozemskou asociací obhájců v trestním 

řízení (NVSA) proti nizozemskému státu – 

Ministerstvu vnitra. Nizozemský ministr 

vnitra v prosinci 2014 připustil, že 

nizozemská zpravodajská a bezpečnostní 

služba (AIVD) po léta tajně sledovala 

advokátní kancelář Prakken d’Oliveira a 

odposlouchávala telefonáty s klienty a 

třetími stranami. Ministr nicméně nadále 

odmítal přijmout opatření k ochraně práva 

klientů na výsadní komunikaci se svými 

advokáty. Žalobci požadovali, aby 

nizozemská zpravodajská služba přestala 

okamžitě zaznamenávat výsadní 

komunikaci. 

Okresní soud v Haagu rozhodl dne 

1. července 2015, že sledování advokátů 

tajnými službami zakládá porušení 

základních lidských práv a přikázal státu, 

aby zastavil veškeré aktivity spočívající 

v odposlouchávání jejich komunikace.  

Soud se vyjadřoval k otázce legality 

tajných odposlechů advokátních hovorů a 

komunikace prováděnými národními 

tajnými službami. Soud ve svém rozsudku 

uznal, že možnost důvěrné komunikace s 

advokátem je základní lidské právo, které 

bylo porušeno nizozemským sledovacím 

orgánem.  

Soud přikázal nizozemské vládě, aby ihned 

zastavila veškeré odposlechy komunikace 

mezi klienty a jejich advokáty a to po dobu 

6ti měsíců. Stát má nyní 6 měsíců na to, 

aby upravil politiku těchto bezpečnostních 

složek vykonávající odposlechy advokátů a 

zajistil, aby nezávislý orgán vykonal 

efektivní kontrolu v situacích zastavení 

odposlechů komunikace advokáta a 

klienta.  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153482#{"itemid":["001-153482"]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153482#{"itemid":["001-153482"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265#{"itemid":["001-154265"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265#{"itemid":["001-154265"]}
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Soud dále konstatoval, že informace 

získané ze sledování advokátů mohou být 

zpřístupněny jenom státnímu zástupci, a to 

za podmínky, že nezávislý orgán prošetřil, 

zda-li, a za jakých podmínek byly 

bezpečnostní služby oprávněny ke 

sledování. Současná národní úprava 

umožňuje nizozemským bezpečnostním 

službám takto získané informace z 

odposlechů komunikace advokát – klient 

předat státnímu zástupci. Soud současnou 

právní úpravu shledal nezákonnou a 

zastává názor, že současná bezpečnostní 

opatření jsou nedostatečná s ohledem na 

judikaturu Evropského soudu pro lidská 

práva.  

Tato kauza je pečlivě monitorována CCBE 

a především i nově vytvořenou pracovní 

skupinou CCBE pro hromadné sledování.  

Rozhodnutí v anglickém jazyce je přílohou 

tohoto zápisu Newslettru.  

Nizozemí podalo v současné době odvolání 

proti tomuto rozsudku.  

Akce C AK  
odbor MEZ 

 IBA kongres  

Ve dnech 20. - 21. května 2015 se konala 

ve spolupráci s Českou advokátní komorou 

10. Výroční mezinárodní konference 

vedoucích představitelů advokátních 

komor (10th Annual IBA Bar Leaders´ 

Conference) na téma „Kontroverze, 

kredibilita a krize: každodenní chleba 

advokátní komory?“. Konferenci zahájil a 

jménem ČAK přivítal zahraniční účastníky 

předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň. 

Jedním z řečníků byl i člen představenstva 

Mgr. Robert Němec, LL.M.  Na tuto 

konferenci pak navazovalo tzv. IBA Mid 

Year Meetings, a to od 22. - 23. května 

2015, což je série zasedání jednotlivých 

výborů IBA. Této akce se zúčastnilo 

celkem přes 350 zahraničních delegátů. 

Jedno ze zasedání bylo určeno i pro 

výkonné činitele advokátních komor (Bar 

Executives). Jednání formou kulatého stolu 

bylo přítomno na 25 představitelů 

národních advokátních komor, převážně 

tajemníků, či vedoucích mezinárodních 

odborů, a to např. i z Kanady, Japonska či 

Austrálie. ČAK  poskytla pro tyto účely i 

své prostory přímo v sídle Komory na 

pražské Národní třídě a odbor 

mezinárodních vztahů ČAK zajistil pro 

mezinárodní účastníky mj. i prohlídku 

těchto historických prostor. 

Vzde la vací  akce 
ERA 

 Seminář „Veřejné zakázky“ 

20. října 2015 pořádá ČAK ve spolupráci 

s Akademií evropského práva (ERA) 

v Praze v paláci Dunaj jednodenní seminář 

na téma „Aktuální vývoj legislativy a 

judikatury EU v oblasti práva veřejných 

zakázek“. Předsedat celému semináři bude 

Vítězslava Fričová, ředitelka metodického 

odboru Úřadu pro hospodářskou soutěž, 

přednášet bude Jaroslav Kračún z 

Evropské komise a Vilém Podešva, partner 

advokátní kanceláře Rowan Legal. 

Seminář bude celý v češtině. Cena 

semináře je 2100 Kč. Na seminář se lze již 

přihlásit.  

Přihlášky zde: 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14

398&tmplid=15 

 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14398&tmplid=15
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=14398&tmplid=15
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 Výroční zpráva ERA 

 

ERA (Akademie evropského práva) 

publikovala svou výroční zprávu za rok 

2014. Zpráva je dostupná v anglickém 

jazyce na internetové stránce: 

https://www.era.int/upload/dokumente/173

37.pdf  

 

Ru zne  zají mavosti  

 Kongres UIA ve Španělsku  

59. Kongres UIA (Union Internationale des 

Avocats) se bude konat letos ve španělské 

Valencii, a to od 28. 10.-1. 11. 2015 

Přihlášky a informace dostupné na www:  

http://www.uianet.org/en/search/apachesol

r_search/?filters=type%3Avideo%20langu

age%3Aen%20is_cck_field_video_evt%3

A30628 

 Úřad evropského veřejného 

žalobce 

 

Rada EU projednala dne 2. března 2015 

současný stav návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce. 

Podkladový materiál je k dispozici 

v českém jazyce na internetové stránce: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum

ent/ST-6318-2015-REV-1/cs/pdf 

 Srovnávací přehled o soudnictví 

EU 2015 

 

9. března 2015 vydala Evropská komise 

srovnávací přehled o soudnictví EU 2015, 

který podává přehled o kvalitě, nezávislosti 

a efektivnosti soudnictví ve členských 

státech EU. Materiál je dostupný 

v anglickém jazyce na internetové stránce: 

http://ec.europa.eu/justice/effective-

justice/files/justice_scoreboard_2015_en.p

df  

 Výroční zpráva o stavu lidských 

práv 
 

Evropský parlament přijal dne 12. března 

2015 usnesení o výroční zprávě o stavu 

lidských práv a demokracie ve světě v roce 

2013 a o politice Evropské unie v této 

oblasti. Dokument je dostupný v českém 

jazyce na internetové stránce: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-

2015-0076+0+DOC+XML+V0//CS  

 

 Insolvenční řízení 

 

Rada EU přijala dne 12. března 2015 svůj 

postoj v prvním čtení k novým celounijním 

pravidlům pro insolvenční řízení. Více 

informací v českém jazyce je dostupných 

na internetové stránce: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p

ress-releases/2015/03/12-insolvency-

proceedings-new-rules-to-promote-

economic-recovery/  

 

 Ochrana osobních údajů 

 

Dne 15. června 2015 Rada dosáhla 

obecného přístupu k obecnému nařízení o 

ochraně údajů, které stanoví pravidla 

přizpůsobená digitální éře. Dvojím cílem 

tohoto nařízení je zlepšit úroveň ochrany 

osobních údajů pro jednotlivce a zlepšit 

podnikatelské příležitosti v rámci 

jednotného digitálního trhu.  

Více informací v českém jazyce na: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press

-releases/2015/06/15-jha-data-protection/ 

 

 

https://www.era.int/upload/dokumente/17337.pdf
https://www.era.int/upload/dokumente/17337.pdf
http://www.uianet.org/en/search/apachesolr_search/?filters=type%3Avideo%20language%3Aen%20is_cck_field_video_evt%3A30628
http://www.uianet.org/en/search/apachesolr_search/?filters=type%3Avideo%20language%3Aen%20is_cck_field_video_evt%3A30628
http://www.uianet.org/en/search/apachesolr_search/?filters=type%3Avideo%20language%3Aen%20is_cck_field_video_evt%3A30628
http://www.uianet.org/en/search/apachesolr_search/?filters=type%3Avideo%20language%3Aen%20is_cck_field_video_evt%3A30628
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6318-2015-REV-1/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6318-2015-REV-1/cs/pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0076+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/03/12-insolvency-proceedings-new-rules-to-promote-economic-recovery/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/03/12-insolvency-proceedings-new-rules-to-promote-economic-recovery/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/03/12-insolvency-proceedings-new-rules-to-promote-economic-recovery/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/03/12-insolvency-proceedings-new-rules-to-promote-economic-recovery/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/06/15-jha-data-protection/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/06/15-jha-data-protection/


8 
 

 Komparativní studie ohledně 

dopadu krize na základní práva 

 

Dne 13. března 2015 publikoval Evropský 

parlament komparativní studii s názvem 

„Dopad krize na základní práva napříč 

státy Evropské unie“. Studie je k dispozici 

v anglickém jazyce na internetové stránce: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/et

udes/STUD/2015/510021/IPOL_STU(201

5)510021_EN.pdf  

 

 Pravidla pro volbu práva 

v mezinárodních obchodních 

smlouvách 

 

Dne 19. března 2015 byla schválena 

pravidla pro volbu práva v mezinárodních 

obchodních smlouvách. Materiál je 

k dispozici v anglickém jazyce na 

internetové stránce: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=co

nventions.text&cid=135# 

 

 Publikace IBA k celosvětové 

regulaci právních služeb 

 

IBA publikovala obsáhlou 700 stránkovou 

studii, která zahrnuje informace z více 

něž 90 zemí týkající se jednotlivých 

národních právních úprav v souvislosti 

s výkonem advokacie, nezbytných 

podmínek pro výkon profese advokáta a 

další údaje, včetně možností pro zahraniční 

advokáty vykonávat advokacii v příslušné 

zemi. Zpráva je dostupná v anglickém 

jazyce na internetové stránce: 

http://www.cak.cz/assets/pro-

advokaty/mezinarodni-vztahy/iba-global-

cross-border-legal-services-report-

november-2014---final-amends.pdf  

 

 Blog věnovaný útokům proti 

advokátům 

 

Mezinárodní organizace zvaná 

„International Association of People´s 

Lawyers“ zřídila blog věnovaný útokům 

proti advokátům. Blog je dostupný na 

internetové stránce:  

https://defendlawyers.wordpress.com/  

 

V příloze Newsletteru přikládáme jejich 

magazín.  

 

 Evropský digitální trh 

 

Evropská komise dne 6. května 2015 

představila celkem 16 opatření k vytvoření 

jednotného digitálního trhu v Evropě. 

Opatření by měla zahrnovat např. i 

harmonizovaná pravidla EU v oblasti 

smluv a ochrany spotřebitele při nákupu 

on-line, či nové legislativní návrhy ohledně 

autorského práva. Podrobnější informace 

jsou k dispozici v českém jazyce na 

internetové stránce: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4919_cs.htm   

 

 Zpráva o uplatňování Listiny 

základních práv EU 

 

Evropská komise dne 8. května 2015 

vydala zprávu o uplatňování Listiny 

základních práv Evropské unie za rok 

2014. Podrobnější informace jsou 

k dispozici v českém jazyce na internetové 

stránce: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4988_cs.htm  

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510021/IPOL_STU(2015)510021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510021/IPOL_STU(2015)510021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510021/IPOL_STU(2015)510021_EN.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=135
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=135
http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/iba-global-cross-border-legal-services-report-november-2014---final-amends.pdf
http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/iba-global-cross-border-legal-services-report-november-2014---final-amends.pdf
http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/iba-global-cross-border-legal-services-report-november-2014---final-amends.pdf
http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/iba-global-cross-border-legal-services-report-november-2014---final-amends.pdf
https://defendlawyers.wordpress.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_cs.htm
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 Společnost s ručením omezeným 

s jediným společníkem 

 

Dne 28. května 2015 se Rada EU dohodla 

na kompromisním znění návrhu směrnice, 

jejímž cílem je vytvořit nový status 

společností s ručením omezeným s 

jediným společníkem. Podrobnější 

informace jsou k dispozici v českém jazyce 

na internetové stránce: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p

ress-releases/2015/05/28-29-compet-

single-member-private-companies/  

 

 Praní špinavých peněz 

 

Dne 5. června 2015 byla v Úředním 

věstníku Evropské unie publikována nová 

evropská legislativa týkající se praní 

špinavých peněz. Nová směrnice i nařízení 

jsou dostupné v českém jazyce na 

internetové stránce: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2015:141:TOC  

 

 Reforma ochranných známek 

 

Výbor stálých zástupců Rady EU 

(Coreper) schválil dne 10. června 2015 

kompromisní dohodu o reformě systému 

evropských ochranných známek. 

Podrobnější informace jsou k dispozici 

v českém jazyce na internetové stránce: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p

ress-releases/2015/06/10-div-trade-marks/  

 

 Evropské řízení o drobných 

nárocích  

 

Evropský parlament se dne 23. června 

2015 neformálně dohodl s lotyšským 

předsednictvím v Radě EU na návrhu 

nových pravidel ohledně evropského řízení 

o drobných nárocích. Pravidla by se měla 

nově vztahovat na nároky do 5000 eur z 

původních 2000 eur. Nový návrh musí být 

nyní ještě oficiálně schválen Evropským 

parlamentem a Radou EU.  

 Vybrané překlady zákonů včetně 

Občanského zákoníku 

 

Na webových stránkách NOZ je k dispozici 

Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních 

korporacích a Zákon o mezinárodním právu 

soukromé: 

překlady do AJ, NJ, FJ a RJ naleznete zde: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/zakony

-a-stanoviska/preklady 

 

Hledají  se experti  

Evropská komise hledá experty, kteří by 

byli Komisi nápomocni v rámci programů 

„Justice a práva“ a „rovnost a občanství“.   

Experti by měli být nápomocni 

v následujících oblastech:  

a) violence against children, young people and 

women, as well as violence against other 

groups at risk; 

b) rights of the child; 

c) protection of privacy and personal data; 

d) citizenship of the Union including issues 

related to EU citizens' right to free movement, 

political rights of citizens, consular protection 

for unrepresented EU citizens in a third 

country, the interaction between citizenship 

and Member States' nationality; 

e) consumers rights including digital products; 

f) contract law; 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2015:141:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2015:141:TOC
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/06/10-div-trade-marks/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/06/10-div-trade-marks/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/zakony-a-stanoviska/preklady
http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/zakony-a-stanoviska/preklady
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g) Prevention of and combatting discrimination 

on the grounds of sex, racial or ethnic origin, 

religion or belief, disability, age or sexual 

orientation, and combatting racism, 

xenophobia, homophobia, anti-Semitism and 

other forms of intolerance; diversity 

management at the workplace and the business 

case of diversity; 

h) the rights of persons with disabilities; 

i) equality between women and men; 

j) European civil law, including the 

contribution of law reform to the functioning 

of the single market; 

k) European criminal law; 

l) training of legal practitioners; 

m) the rights of victims, procedural rights and 

detention; 

n) national and EU activities in the area of e-

justice; 

o) national and EU activities in the area of 

access to justice including legal aid, minimum 

standards of procedure, rule of law and 

effectiveness of justice systems; 

p) drug control policy including drug demand 

reduction, drug supply reduction and new 

drugs. 

Přihlášky se odevzdávají do 30. 9. 2020  

Více informací na: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contr

acts/2014_166915_en.htm 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2014_166915_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2014_166915_en.htm

