
Zápis z jednání Sekce pro mezinárodní právo, právo Evropské unie a mezinárodní 

vztahy 

11. 6. 2015 

 

Přítomní členové: JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Eva Indruchová, JUDr. Jiří Novák, Mgr. 

Miroslav Krutina, JUDr. Martina Doležalová, Dr. Iur. Erwin Hanslik, JUDr. Petr Bříza, JUDr. 

Cilínková, Mgr. Jakub Pohl, Mgr. Petr Cilínek.  

 

Jednání Sekce MEZ zahájil úvodním slovem dr. Balík.  

 

1) CCBE 

 

Dr. Balík informoval členy o Plenárním zasedání CCBE v Gdaňsku.  Uvedl zajímavé 

informace o projevu Lecha Walesy, který byl pozván na toto zasedání a který v rámci svého 

projevu podpořil aktivity a činnost CCBE a hovořil o demokracii a ochraně lidských práv.  

 

Během tohoto jednání byla podepsána smlouva o spolupráci (tzv. Twinning Agreement) mezi 

Českou advokátní komorou,  Arménskou advokátní komorou a CCBE.  

 

Členové byli dále informováni o stanovisku CCBE a jeho obsahu k nařízení Rady o zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce. Mgr. Krutina tuto problematiku také sleduje a upozornil 

na dva body, a to právo na pomocníka v rámci přípravy na obhajobu a právo jak podezřelého, 

tak i poškozeného, nahlédnout do spisu před zahájením trestního řízení.  

 

Mgr. Hájíčková představila členům problematiku diskusního návrhu OECD k povinnému 

zveřejnění daňového plánování, a to především Akční plán č. 12, tedy požadavek týkající se 

daňových subjektů zveřejňovat použití agresivního daňového plánování. ČAK zaslala 

stanovisko CCBE, které podpořila, Ministerstvu financí a dále také Komoře daňových 

poradců s tím, že požádala o schůzku, kde by tato problematika mohla být projednána.  

 

Dále Mgr. Hájíčková také zmínila druhý ročník Evropského dne advokátů zaměřený letos na 

problematiku svobody projevu. V této souvislosti zmínila rozsudek ESLP ve věci Morice vs. 

Francie. Věc se týkala odsouzení advokáta za spoluúčast na trestném činu pomluvy z důvodu 

poznámek předaných tisku ohledně vyšetřujících 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. 

 

V závěru této části informovala dr. Indruchová o výroční zprávě CCBE za rok 2014. Odkaz 

bude členům předán v Newsletteru Sekce MEZ.  

 

2) Zprávy zástupců ČAK v mezinárodních organizacích  

 

ECBA 

Mgr. Krutina hovořil o výroční konferenci ECBA, která se bude konat na jaře 2017 v Praze. 

Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné, aby se do této akce zapojila i ČAK, připomene se Mgr. 

Krutina na podzim 2015.  

 

Dr. Novák představil nový Výbor CCBE pro hromadné sledování. Seznámil členy se 

skutečností, že CCBE vstoupila jako vedlejší strana do soudního řízení, ve kterém vystupuje 

holandská advokátní kancelář Prakken d´Oliveira Human Rights Lawyers z Amsterdamu proti 

Ministerstvu vnitra, kdy jsou její advokáti odposloucháváni, neboť obhajují osoby obviněné 

z terorismu. Nizozemský soud rozhodl ve prospěch advokátů. Rozhodnutí v anglickém jazyce 

je přílohou tohoto zápisu.  

 

CCBE 

Dále dr. Novák informoval členy Sekce o problematice uchovávání provozních a 

lokalizačních údajů. Hovořil o rozsudku slovenského ústavního soudu, který na konci května 

t.r. zrušil slovenskou právní úpravu pro neústavnost a odkázal na rozsudek ESD, který zrušil 

předmětnou směrnici o uchovávání údajů. Belgie učinila v červnu 2015 totéž. Dr. Novák byl 

požádán dr. Balíkem, aby tyto rozsudky zpracoval pro účely publikace v Bulletinu advokacie.  

 

Dr. Novák ještě upozornil na spor Spojeného království vs. Big Brother Watch a ostatní, který 

je nyní u Evropského soudu pro lidská práva a který se týká právě ochrany soukromí a 

odposlechů.  Stěžovatel je společnost, která se ve Velké Británii zabývá monitorováním a 

prováděním výzkumů porušováním práva na soukromí, občanských svobod, a to ze strany 

státu. Stěžovatelé napadají britské státní orgány kvůli odposlechům a sledování jakékoliv 

jejich komunikace.  



Více na http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140713#{"itemid":["001-140713"]} 

V současné chvíli toto výbor CCBE sleduje.  

 

Rada Evropy  

Dr. Novák a Mgr. Hájíčková informovali členy o červnovém výročním zasedání vzdělávacího 

programu Rady Evropy – HELP.  

 

Stěžejním tématem letošního zasedání byla spolupráce právních profesí s profesemi 

neprávními. Toto téma se prolínalo všemi interaktivními workshopy, které se týkaly 

především problematiky spolupráce právních profesí s novináři, s lékaři, s experty na 

problematiku azylu atd.  

 

V rámci jednotlivých workshopů šlo převážně o to prodiskutovat a vyměnit si navzájem různé 

zkušenosti ze spolupráce s výše uvedenými profesemi, a to nejenom v rámci soudního líčení, 

ale i v rámci celkové praxe právních profesí se zaměřením na ochranu a prosazení lidských 

práv. Oba čeští zástupci byli přirazeni na problematiku Bioetiky.  

V rámci zasedání byly ze strany Rady Evropy představeny i veškeré současné vzdělávací 

kurzy, které jsou finančně pokryty z nákladů Rady Evropy. Program HELP je výbornou 

platformou poskytující kurzy ve formě e-learningu. V rámci tohoto způsobu vzdělávání se 

kurzy dělí na dálkové studium (distance-learning) v národním jazyce a samostudium (self-

learning) v různých jazykových mutacích, především v anglickém jazyce. 

 

Výše zmíněné kurzy jsou poskytovány formou dálkového studia, což znamená, že jsou pro 

účastníky kurzu připravovány materiály národním tutorem, který veškeré testy, případové 

studie, či dotazy účastníků zodpoví, zkontroluje a vyhodnotí. Národním tutorem byl dříve, v 

rámci již úspěšně dokončeného kurzu o přijatelnosti stížností, vládní zmocněnec pro 

zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Vít Schorm, PhD. Tento typ 

studia je mezi advokáty oblíben i proto, že je poskytován v českém jazyce. V současné chvíli 

bude dr. Jiří Novák ml. procházet speciálním školením v rámci Rady Evropy a na základě 

tohoto faktu projevil zájem být tutorem pro další zvolený kurz, kterým bude „Mezinárodní 

spolupráce v trestních věcech“. HELP aktuálně pracuje na překladu do českého jazyka (měl 

by být zpracován koncem září tohoto roku), lze tedy předpokládat, že by kurz mohl být 

realizován začátkem příštího roku.   

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140713#{"itemid":["001-140713"]}


Dále dr. Novák informoval o semináři v Bordeaux na téma právo na soukromí a ochranu 

údajů, který organizovala Rada Evropy v rámci programu HELP 28 (tedy financovaný 

Evropskou unií). V rámci Rady Evropy má vzniknout vzdělávací kurz s názvem „Data 

protection“ a seminář se konal právě pro účely nově vznikajícího vzdělávacího programu. 

Během semináře hovořil např. zástupce z Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů o 

tom, jak s údaji nakládat, aby nedocházelo k porušení práva na soukromí.  

 

Dále byla účastníkům předána rešerše judikatury ESLP týkající se ochrany osobních údajů. 

Tento souhrn tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

UIA 

Dr. Doležalová informovala o dění na půdě UIA. Asociace usiluje o zvýšení členské základny 

a prosazení více žen do vedení organizace.  

Hovořila o jazykové bariéře, kdy v rámci organizace je upřednostňován francouzský jazyk.  

 

PEOPIL 

Dr. Cilínková, která je v představenstvu této anglické organizace zabývající se náhradami 

škod na zdraví a na životě, hovořila o aktivitách PEOPILu. 

 

Dále hovořila o Evropské asociaci právniček, kde členkou evropského představenstva je dr. 

Iva Jermanová. Organizace se zabývá problematikou ochrany žen, dětí a rodiny.  

 

3) Plánované vzdělávací akce  

 

Dr. Indruchová informovala členy o připravovaném semináři ERA, který bude probíhat 20. 

10. 2015 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 v českém jazyce. Cena činí 

2100,-Kč a lze se již hlásit.  

 

 

 

 



4) Projekty 

 

Dr. Indruchová dále hovořila o plánovaném projektu s Barcelonskou advokátní komorou. 

Odbor mezinárodních vztahů byl na začátku května 2015 osloven Barcelonskou advokátní 

komorou se žádostí o spolupráci v rámci projektu «2015 ERASMUS+ Call».  Barcelonská 

advokátní komora je v současné době ve fázi zpracování žádosti o grant.  Jedná se o projekt, 

ve kterém by Česká advokátní komora byla pouze nápomocna při výběru advokátních 

kanceláří, ve kterých by byla zajištěna stáž pro 3 – 4 španělské koncipienty, a to v rozsahu 

cca. 12 týdnů.  Advokátní kancelář v ČR, která by měla zájem o španělské koncipienty, není 

povinna vyplácet stážistům finanční odměnu.   

 

5) Proběhlé akce  

 

Dr. Indruchová seznámila členy s významnou akcí, kterou byla výroční konference IBA a 

Mid Year Meetings a která se konala ve dnech 20. - 21. května 2015 v Praze.  

Ve spolupráci s Českou advokátní komorou proběhla 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 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. 

 

6) Různé 

 

Mgr. Hájíčková předala členům Sekce informace o významných judikátech ESLP. Tato 

judikatura je součástí přiloženého Newsletteru Sekce MEZ.  

 



Mgr. Krutina vznesl námět na obsah jednání Sekce MEZ s tím, že by bylo vhodné si vždy 

stanovit konkrétní téma, např. mlčenlivost, profesní tajemství, praní špinavých peněz nebo 

opatření proti terorismu, tedy problematiku, která ohrožuje důvěrný vztah advokáta a jeho 

klienta. Sekce by měla za úkol se vždy k tématu vyjádřit.  

O tomto nápadu probíhala diskuse, kdy dr. Balík zdůraznil, že je nutné si uvědomit smysl a 

účel Sekce MEZ, tedy např. uspořádat konferenci na předložená témata.  Stanovisko k výše 

uvedeným problematikám by spíše měla zpracovávat Sekce trestního práva či Odbor 

legislativy. Na základě toho zdůraznil nutnost více propagovat materiály ze zahraničí, ke 

kterým se členové Sekce MEZ mohou dostat.  

Dr. Novák navrhl propojit více naši činnost se Sekcí trestního práva, právě pro účely 

informovanosti kolegů o dění na mezinárodním poli.  

Dr. Doležalová podpořila myšlenku uspořádat na témata konference, např. konferenci o 

transpozici směrnice o ochraně spotřebitelů vztahující se k tomu, že by spor mezi advokátem 

a klientem měl být řešen Českou obchodní inspekcí.  

Dr. Balík tedy uložil Sekci MEZ více sledovat témata ostatních Sekcí, aby Sekce MEZ měla 

dostatečné informace o tématech a mohla se angažovat či pomoci v řešení problematiky.  

 

Na závěr proběhla na návrh dr. Cilínkové diskuse o tom, že by Sekce MEZ či Odbor 

mezinárodních vztahů měl propagovat více jazykové kurzy vyučované na půdě ČAK.  

 

Termín dalšího jednání je 15. 10. 2015 od 16:00 hod v Kaňkově Paláci ve 3. patře. 

 

 

Zapsala:           Schválil:  

Kamila Hájíčková           Dr. Balík  

 

V Praze dne 30. 7. 2015 


