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Slovo úvodem 

 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní vztahy,  

 

před sebou máte jarní vydání Newsletteru 

2021. 

Toto číslo je opět bohaté na informace 

a materiály ze CCBE, Rady Evropy a také 

dalších mezinárodních advokátních 

organizací, dále judikaturu SDEU a ESLP a 

aktuální unijní legislativu.  

 

Rádi bychom úvodem poděkovali všem 

aktivním členům, kteří se ve svém 

„volném“ čase věnují aktivitám Sekce MEZ 

a zástupcům ČAK v mezinárodních 

organizacích, kteří informují o novinkách a 

postojích v mezinárodních organizacích. 

 

Příjemné prožití jarních dnů Vám přeje 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproboval: JUDr. Antonín Mokrý, 

předseda Sekce 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

 

• Nové předsednictví CCBE 

Prezidentkou CCBE se stala pro rok 2021 

paní Margarete von Galen z Německa. 

 

1.Vice-prezident: James MacGuill (Irsko) 

2.Vice-prezident: Panagiotis Perakis 

(Řecko) 

3.Vice-prezident: Pierre-Dominique 

Schupp (Švýcarsko) 

 

Novým tajemníkem se stal Simone Cuomo. 

 

• Rozhovor s prezidentkou CCBE 

Margaret von Gallen 

Rozhovor naleznete zde: 

https://www.cak.cz/assets/fina_rozhovor--

s-novou-prezidentkou-ccbe-pro-rok-

2021.pdf 

 

• Newsletter CCBE v českém jazyce 

CCBE pokračuje ve vydávání svého 

Newsletteru, který překládá odbor MEZ do 

českého jazyka. Jednotlivá vydání lze nalézt 

na této internetové stránce: 

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

127 

 

• Výroční zpráva CCBE za rok 2020 

EN : http://ccbe.link/en2020ar     

FR : http://ccbe.link/fr2020ra  

 

•  Příručka pro advokáty podávající 

stížnost k ESLP – otázky a odpovědi 

Odbor mezinárodních vztahů zajistil 

překlad příručky do českého jazyka. 

Informativní článek o příručce je 

k dispozici zde: CCBE příručka pro 

advokáty podávající stížnost k Evropskému 

soudu pro lidská práva v českém jazyce | 

Česká advokátní komora (cak.cz) 

Příručka v českém jazyce zde: 

cz_pds_2020_guide-cedh_1.pdf (cak.cz) 

 

Legislativa   

 

 

 

• Aktuality z EU 

 

Aktuality z Evropské unie, které 

zpracovává Stálé zastoupení ČAK v 

Bruselu, jsou dostupné zde: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6

126 

https://www.cak.cz/assets/fina_rozhovor--s-novou-prezidentkou-ccbe-pro-rok-2021.pdf
https://www.cak.cz/assets/fina_rozhovor--s-novou-prezidentkou-ccbe-pro-rok-2021.pdf
https://www.cak.cz/assets/fina_rozhovor--s-novou-prezidentkou-ccbe-pro-rok-2021.pdf
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://ccbe.link/en2020ar
http://ccbe.link/fr2020ra
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24075&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24075&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24075&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24075&tmplid=15
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/cz_pds_2020_guide-cedh_1.pdf
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6126
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Soudní dvůr EU 

a Tribunál  

 

 

 

 

• Rozsudek ve věci C-424/19 Cabinet 

de avocat UR v. Administraţia Sector 

3 a Finanţelor Publice prin Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor 

Publice Bucureşti a další (Povinnost 

advokátů k DPH), ze dne 16. 

července 2020 

SDEU rozhodl, že „osobou povinnou k 

dani“ se rozumí jakákoliv osoba, která na 

jakémkoli místě vykonává samostatně 

ekonomickou činnost, a to bez ohledu na 

účel nebo výsledky této činnosti. Vzhledem 

k tomu, že povolání advokáta je svobodným 

povoláním, z čl. 9 odst. 1 směrnice 

2006/112 vyplývá, že osoba, která 

vykonává toto povolání, vykonává 

ekonomickou činnost a musí být 

považována za „osobu povinnou k dani“ ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

 

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C

-424/19&language=CS  

 

• Rozsudek ve věci C-584/19 Trestní 

řízení proti A. a dalším, ze dne 8. 

prosince 2020 

SDEU rozhodl, že státní zastupitelství 

členského státu, u něhož hrozí, že bude 

podléhat individuálním pokynům ze strany 

orgánů moci výkonné, může, na rozdíl od 

evropského zatýkacího rozkazu, vydat 

evropský vyšetřovací příkaz. Základní 

práva osoby dotčené evropským 

vyšetřovacím příkazem jsou dostatečně 

chráněna jak ve fázi jeho vydávání, tak ve 

fázi jeho výkonu v jiném členském státě. 

Celý rozsudek je k dispozici v českém 

jazyce na internetové stránce: 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num

=C-584/19  

 

Evropský soud 

pro lidská práva 

 

 

 

 

 

 

• Klaus Müller proti Německu              

(č. 24173/18) ze dne 19. listopadu 

2020 

Stěžovatel Klaus Müller, německý advokát, 

podal stížnost k ESLP pro porušení článku 

8 Úmluvy s tím, že donucením jeho osoby 

svědčit v rámci soudního řízení byla 

porušena jeho advokátní povinnost 

mlčenlivosti ESLP šesti hlasy proti 

jednomu rozhodl, že nedošlo k porušení 

článku 8 EÚLP. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/19&language=CS
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/19&language=CS
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-584/19
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-584/19
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Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce: 

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

206165 

 

• Gestur Jónsson a Ragnar Halldór 

Hall proti Islandu (stížnosti č. 

68273/14 a 68271/14) ze dne 22. 

prosince 2020 

Velký senát ESLP rozhodl většinou, že 

stížnosti jsou neslučitelné ratione materiae s 

ustanoveními EÚLP a prohlásil je za 

nepřijatelné. 

Stěžovatelé, advokáti – obhájci, tvrdili, že 

došlo k porušení jejich práv chráněných 

Úmluvou, a to článku 6 (právo na 

spravedlivý proces) EÚLP, vzhledem k 

tomu, že řízení zahájené proti nim souviselo 

s „trestním obviněním“, a článku 7 (zákaz 

trestu bez zákona) EÚLP, kdy uvedli, že 

byli odsouzeni za trestný čin, který podle 

vnitrostátního práva není trestným činem, a 

že trest, který jim byl uložen, nebylo možné 

předvídat. 

Rozhodnutí ESLP naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce: 

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

207115 

 

• Průzkum k uplatňování pravidla 47 

Jednacího řádu ESLP 

 

Další informace včetně dotazníku naleznete 

zde: 

Zúčastněte se průzkumu CCBE k 

uplatňování pravidla 47 jednacího řádu 

ESLP | Česká advokátní komora (cak.cz) 

 

 

Akce ČAK,  

Odbor MEZ 

 

 

 

• ČAK a UK Bar Council podepsaly 

Memorandum o porozumění 

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek 

podepsal se svým protějškem prezidentem 

Bar Council of England and Wales panem 

Derekem Sweeting Memorandum o 

porozumění. 

Článek o podpisu memoranda je k dispozici 

zde: 

https://advokatnidenik.cz/2021/02/25/cak-

jako-prvni-podepsala-memorandum-s-bar-

council-of-england-and-wales/  

 

• Tradiční týdenní seminář o 

americkém právu s John Marshall 

Law School 

Seminář se poprvé z důvodu pandemické 

situace uskutečnil v prosinci 2020 online. 

Článek o semináři naleznete zde: 

https://advokatnidenik.cz/2020/12/14/vyro

cni-20-seminar-john-marshall-law-school-

probehl-uspesne-online/ 

 

• Seminář o svěřenských fondech č. 2 

Seminář byl z důvodu pandemické situace 

přesunut na 12. listopadu 2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206165
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206165
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207115
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207115
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24026&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24026&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24026&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2021/02/25/cak-jako-prvni-podepsala-memorandum-s-bar-council-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/25/cak-jako-prvni-podepsala-memorandum-s-bar-council-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/25/cak-jako-prvni-podepsala-memorandum-s-bar-council-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/25/cak-jako-prvni-podepsala-memorandum-s-bar-council-of-england-and-wales/
https://advokatnidenik.cz/2020/12/14/vyrocni-20-seminar-john-marshall-law-school-probehl-uspesne-online/
https://advokatnidenik.cz/2020/12/14/vyrocni-20-seminar-john-marshall-law-school-probehl-uspesne-online/
https://advokatnidenik.cz/2020/12/14/vyrocni-20-seminar-john-marshall-law-school-probehl-uspesne-online/
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• Česko-slovensko-německé 

Anwaltsforum 

Anwaltsforum, které se mělo uskutečnit na 

podzim roku 2O2O a jehož organizace se 

tentokrát měla ujmout ČAK, bylo taktéž 

z důvodu pandemické situace přesunuto na 

podzim 2021. Téma Well Being advokátů 

zůstává nezměněno. 

 

Další vzdělávací 

akce  
 

• Webinář: Boj proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu 

Webinář se uskuteční online 4. června 2021 

ve francouzštině a 28. června 2021 

v angličtině skrze platformu ZOOM. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

4174&tmplid=15 

 

Různé zajímavosti  
 

• Nový prezident IBA 

Sternford Moyo, společník advokátní 

kanceláře Scanlen and Holderness, se stal 

novým prezidentem Mezinárodní advokátní 

komory (IBA). Sternford Moyo je prvním 

prezidentem IBA afrického původu v 

historii 74leté organizace.  

IBA - Sternford Moyo announced as new 

IBA President, the first from Africa 

(ibanet.org) 

 

• Informace z Vnitřní soudní sítě 

Ministerstva spravedlnosti ČR 

V rámci Projektu na podporu rozvoje 

Vnitřní soudní sítě vydal mezinárodní 

odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR 

Sbírku příkladů z oblasti přeshraniční 

soudní spolupráce v občanských a 

obchodních věcech.   

Sbírku případů naleznete zde:  

sbirka-prikladu-preshranicni-

spoluprace_epub2.pdf (cak.cz)  

 

• Bulletin Nejvyššího soudu ČR 

Nejvyšší soud ČR předkládá 

prostřednictvím svého oddělení analytiky a 

srovnávacího práva za rok 2020 v pořadí    

4. číslo svého Bulletinu: Bulletin 4/2020 

(nsoud.cz). 

 

• Zpravodaj Kanceláře vládního 

zmocněnce pro zastupování ČR před 

ESLP 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

prostřednictvím Kanceláře vládního 

zmocněnce předkládá v pořadí 4. číslo 

svého Zpravodaje KVZ. 

Číslo 4: Zpravodaj KVZ 4/2020 (justice.cz) 

  

• Evropská vzdělávací platforma 

Platforma, aktuálně v testovací fázi, je 

komplexní vyhledávací nástroj, který 

umožňuje právním profesionálům vyhledat 

kurzy v oblasti práva EU, poskytovatele 

vzdělávání a též materiály pro 

samostudium. 

Advokáti mohou platformu sami vyzkoušet 

a více informací se dozví zde: Evropská 

vzdělávací platforma je otevřena i pro české 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24174&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24174&tmplid=15
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=a2280515-dd48-4b0a-9846-1207deb09cc6
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=a2280515-dd48-4b0a-9846-1207deb09cc6
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=a2280515-dd48-4b0a-9846-1207deb09cc6
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/sbirka-prikladu-preshranicni-spoluprace_epub2.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/sbirka-prikladu-preshranicni-spoluprace_epub2.pdf
https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/31B3198D6A16AFD1C125865300548576/$file/Bulletin%20%5B2020%5D%204.pdf
https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/31B3198D6A16AFD1C125865300548576/$file/Bulletin%20%5B2020%5D%204.pdf
https://www.justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ_202004_final.pdf/e9a324d3-8867-40b0-87db-a5470a72f3cf
https://advokatnidenik.cz/2021/02/11/evropska-vzdelavaci-platforma-je-otevrena-i-pro-ceske-advokaty-mohou-ji-otestovat/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/11/evropska-vzdelavaci-platforma-je-otevrena-i-pro-ceske-advokaty-mohou-ji-otestovat/
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advokáty - Advokacie - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

 

• Evropská strategie justičního 

vzdělávání (2021 – 2024) 

Informace o strategii vzdělávání právních 

odborníků v oblasti práva EU v zájmu 

zajištění soudržného uplatňování právních 

předpisů v celé EU a v přeshraničních 

řízeních naleznete v českém jazyce zde: 

Vzdělávání právních odborníků a 

vzdělávací postupy | Evropská komise 

(europa.eu)  

•  Zpráva ze Soutěže mladých 

advokátů (Young Lawyers Contest) 

Ve dnech 4. – 5. února 2021 proběhla soutěž 

mladých advokátů pořádaná ERA, na 

kterou byl za ČAK jmenován advokátní 

koncipient pan JUDr. Patrik Albrecht. 

Jeho článek naleznete pod tímto odkazem:  

Soutěž mladých právníků ERA se 

uskutečnila ve virtuálním prostředí - 

Advokacie - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

•  Podcast Saské advokátní komory 

https://www.rak-

sachsen.de/neujahrsgespraech-mit-dem-

praesidenten-der-rak-sachsen-dr-detlef-

haselbach/  

• Série podcastů k tématu právního 

státu   

Německý advokátní spolek (DAV) a blog o 

ústavním právu Verfassungsblog společně 

spustili dne 23. září 2020 sérii podcastů 

věnovaných otázkám právního státu s 

názvem „Je třeba promluvit si o právním 

státu“. 

Spuštění nové série podcastů k tématu 

právního státu | Česká advokátní komora 

(cak.cz)   

•  Záznam z webináře k Brexitu 

Advokátní komora Anglie a Walesu 

zorganizovala webinář pro registrované 

evropské advokáty. Panelisté z komory, 

Regulační orgán solicitorů a Ministerstvo 

spravedlnosti diskutovali o konci 

přechodného období Brexitu a jeho 

dopadech na evropské advokáty působící v 

Anglii a Walesu. 

Záznam webináře naleznete ZDE. 

•  Rada Evropy a FRA: Příručka 

evropského antidiskriminačního 

práva v českém jazyce 

Handbook on European non-discrimination 

law (cak.cz) 

• Valné shromáždění FBE – Federace 

evropských advokátních komor 

JUDr. Lenka Vidovičová, členka 

představenstva ČAK, se 19. března 2021 

zúčastnila online jednání a informace 

z konference sepsala do článku, jenž 

naleznete zde: Hlas české advokacie je 

v Evropě výrazně slyšet - Advokacie - 

Advokátní deník (advokatnidenik.cz) 

• Právo v režimu „LockDown“ (Law 

under Lockdown) 

Anglická Law Society vydala informační 

materiál ke COVIDu 19 a jeho dopadu na 

justici a zranitelné osoby. 

law-under-lockdown-the-impact-of-covid-

19-measures-on-access-to-justice-and-

vulnerable-people.pdf (cak.cz) 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

https://advokatnidenik.cz/2021/02/11/evropska-vzdelavaci-platforma-je-otevrena-i-pro-ceske-advokaty-mohou-ji-otestovat/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/11/evropska-vzdelavaci-platforma-je-otevrena-i-pro-ceske-advokaty-mohou-ji-otestovat/
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_cs
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_cs
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_cs
https://advokatnidenik.cz/2021/02/18/soutez-mladych-pravniku-era-se-uskutecnila-on-line-ve-virtualnim-prostredi/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/18/soutez-mladych-pravniku-era-se-uskutecnila-on-line-ve-virtualnim-prostredi/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/18/soutez-mladych-pravniku-era-se-uskutecnila-on-line-ve-virtualnim-prostredi/
https://advokatnidenik.cz/2021/02/18/soutez-mladych-pravniku-era-se-uskutecnila-on-line-ve-virtualnim-prostredi/
https://www.rak-sachsen.de/neujahrsgespraech-mit-dem-praesidenten-der-rak-sachsen-dr-detlef-haselbach/
https://www.rak-sachsen.de/neujahrsgespraech-mit-dem-praesidenten-der-rak-sachsen-dr-detlef-haselbach/
https://www.rak-sachsen.de/neujahrsgespraech-mit-dem-praesidenten-der-rak-sachsen-dr-detlef-haselbach/
https://www.rak-sachsen.de/neujahrsgespraech-mit-dem-praesidenten-der-rak-sachsen-dr-detlef-haselbach/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23460&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23460&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23460&tmplid=15
https://www.youtube.com/watch?v=e46qzZQdzmc&feature=youtu.be
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/handbook_non_discri_law_ces.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/handbook_non_discri_law_ces.pdf
https://advokatnidenik.cz/2021/03/22/hlas-ceske-advokacie-je-v-evrope-vyrazne-slyset/
https://advokatnidenik.cz/2021/03/22/hlas-ceske-advokacie-je-v-evrope-vyrazne-slyset/
https://advokatnidenik.cz/2021/03/22/hlas-ceske-advokacie-je-v-evrope-vyrazne-slyset/
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/law-under-lockdown-the-impact-of-covid-19-measures-on-access-to-justice-and-vulnerable-people.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/law-under-lockdown-the-impact-of-covid-19-measures-on-access-to-justice-and-vulnerable-people.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/law-under-lockdown-the-impact-of-covid-19-measures-on-access-to-justice-and-vulnerable-people.pdf

