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Slovo úvodem 

 

Vážení členové Sekce pro právo EU, 

mezinárodní právo a mezinárodní 

vztahy,  

před sebou máte zimní vydání Newsletteru 

2019. 

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. 

Vánoce jsou za dveřmi, a proto se 

připojujeme také s přáním krásného prožití 

vánočních svátků.  

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproboval: JUDr. Antonín Mokrý, 

předseda Sekce 
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CCBE 

 

 

 

 

 

 

• Plenární zasedání CCBE  

Dne 29. listopadu 2019 se v Bruselu 

uskutečnilo plenární zasedání CCBE 

naposledy vedené José de Freitesem 

z Portugalska. 

 

 

 

• CCBE Konference k modernizace 

evropského práva obchodního 

Prezentace z konference jsou k dispozici 

zde: 

https://www.ccbe.eu/actions/events/ 

• Spojená konference CCBE s FBE 

v Lisabonu 

Prezentace z konference na téma „kvalita 

v advokátní profesi“ jsou k dispozici zde: 

https://www.ccbe.eu/actions/events/  

 

 

• Prezidentem CCBE byl zvolen Ranko 

Pelicarić z Chorvatska 

Po José de Freitasovi byl zvolen na 

listopadovém Plenárním zasedání CCBE v 

Bruselu prezidentem CCBE Ranko 

Pelicarić. 

Vice-prezidenty CCBE byli zvoleni 

Margarete Graefin von Galen (Německo), 

James McGuilles (Irsko) a Panagiotis 

Perakis (Řecko). 

 

• Cena za lidská práva 2019 

Cena za lidská práva pro rok 2019 byla 

udělena iránským advokátům: Nasrin 

Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad 

Najafi and Amirsalar Davoudi. 

Více informací naleznete v anglickém 

jazyce na této internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/actions/human-rights-

award/ 

 

• Evropský den advokátů 2019 

Evropský den advokátů se uskutečnil         

25. října 2019, na téma: „Vaše právo na 

právní pomoc v trestních věcech a zaměření 

na přístup osob ve vazbě k obhájci“. 

O Evropském dni advokátů byl zveřejněn 

článek v Bulletinu advokacie i v Bulletinu 

online zde: 

https://advokatnidenik.cz/2019/10/25/prav

o-na-pristup-osob-ve-vazbe-k-obhajci-

tema-evropskeho-dne-advokatu-2019/  

Více informací je k dispozici v anglickém 

jazyce na této internetové stránce: 

http://www.ccbe.eu/actions/european-

lawyers-day/ 

 

 

https://www.ccbe.eu/actions/events/
https://www.ccbe.eu/actions/events/
http://www.ccbe.eu/actions/human-rights-award/
http://www.ccbe.eu/actions/human-rights-award/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/25/pravo-na-pristup-osob-ve-vazbe-k-obhajci-tema-evropskeho-dne-advokatu-2019/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/25/pravo-na-pristup-osob-ve-vazbe-k-obhajci-tema-evropskeho-dne-advokatu-2019/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/25/pravo-na-pristup-osob-ve-vazbe-k-obhajci-tema-evropskeho-dne-advokatu-2019/
http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
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• 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 

 

• Průzkum CCBE ohledně používání 

elektronických prostředků v 

soudních řízeních – Prosíme o 

vyplnění a distribuci kolegům! 

Dotazník zpracovaný Evropskou komisí je 

k dispozici k vyplnění zde: 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90191283/

ICT-SURVEY-Czechia 

 

• Rozhovor CCBE  s Věrou Jourovou, 

viceprezidentskou Evropské komise 

Rozhovor naleznete zde: 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=12&v=449USkeNI0o&feature=

emb_logo 
 

Legislativa 

Evropske  unie 

 

 

 

• 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=1

8286&tmplid=15 

 

Soudní dvůr EU 

a Tribunál  

 

 

 

• SDEU: Rozsudek ve spojených 

věcech C-585/18, C-624/18 a C-

625/18 A. K. v. Krajowa Rada 

Sądownictwa a CP a DO v. Sąd 

Najwyższy, ze dne 19. listopadu 2019 

Předkládající soud musí ověřit nezávislost 

nového kárného kolegia polského 

Nejvyššího soudu, aby mohl určit, zda tento 

orgán může rozhodnout ve sporech 

týkajících se povinného odchodu soudců 

Nejvyššího soudu do důchodu, nebo zda 

takové spory musí být posouzeny soudem 

splňujícím tento požadavek nezávislosti. 

Soudní dvůr v první řadě potvrdil 

použitelnost jak článku 47 Listiny 

základních práv, tak čl. 19 odst. 1 druhého 

pododstavce SEU v projednávané věci, a 

připomněl, že požadavek nezávislosti soudů 

je součástí podstaty práva na účinnou 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12127
https://www.surveygizmo.eu/s3/90191283/ICT-SURVEY-Czechia
https://www.surveygizmo.eu/s3/90191283/ICT-SURVEY-Czechia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=449USkeNI0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=449USkeNI0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=449USkeNI0o&feature=emb_logo
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18286&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18286&tmplid=15
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soudní ochranu a základního práva na 

spravedlivý proces. Ve druhé řadě Soudní 

dvůr zdůraznil konkrétní skutečnosti, které 

musí předkládající soud přezkoumat: 

samotná skutečnost, že soudci kárného 

kolegia jsou jmenováni prezidentem 

republiky, nemůže založit jejich závislost 

na politické moci, ani vyvolat pochybnosti 

o jejich nestrannosti, pokud po svém 

jmenování nejsou při výkonu své funkce 

vystaveni žádnému tlaku a nedostávají 

pokyny, je třeba zohlednit skutkové i právní 

okolnosti, které se vztahují jak k 

podmínkám, za kterých byli členové nové 

Národní rady soudnictví určeni, tak ke 

způsobu, jakým tento orgán konkrétně plní 

svou úlohu chránit nezávislost soudů a 

soudců 

 

Evropský soud 

pro lidská práva 

 

 

 

 

 

 

• ESLP: Kırdök a další proti Turecku 

(stížnost č. 14704/12) 

ESLP jednomyslně rozhodl, že došlo 

k porušení čl. 8 EÚLP. 

Neoprávněné zabavení elektronických dat 

chráněných advokátní povinností 

mlčenlivosti. 

Stěžovatelé – advokáti podali k ESLP 

stížnost, která se týkala zabavení jejich 

elektronických dat soudními orgány za 

účelem trestního řízení proti jinému 

advokátovi (panu Ü.S.), který s nimi sdílel 

advokátní kancelář. Data nebyla 

stěžovatelům následně vrácena a nebyla ani 

zničena.  

Celý rozsudek je k dispozici ve 

francouzském jazyce: 

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

198805 

 

• ESLP: L.P. a Carvalho proti 

Portugalsku (stížnosti č. 24845/13 a 

49103/15) 

ESLP jednomyslně rozhodl, že došlo 

k porušení čl. 10 EÚLP (svoboda 

projevu) 

Narušení svobody projevu dvou advokátů, 

kteří byli shledáni odpovědnými za kritiku 

dvou soudkyň při výkonu advokacie. 

ESLP v odůvodnění svého rozsudku uvedl, 

že oba žadatelé jednali v souvislosti s 

výkonem svých profesních povinností coby 

advokáti zastupující své klienty a snaha 

přimět advokáta, aby v mezích právních 

předpisů nepostupoval dle pokynů svých 

klientů by znamenalo porušení práva 

každého jednotlivce na přístup ke 

spravedlnosti. 

 

• ESLP: Rizzotto proti Itálii ze dne 5. 

září 2019 (stížnost č. 20983/12) 

ESLP jednomyslně rozhodl, že došlo k 

porušení článku 5 odst. 4 (právo na 

rychlé přezkoumání zákonnosti zbavení 

svobody) EÚLP 

Italský postup v řízení proti příkazu k 

zadržení obviněného a vzetí do vazby, 

kterého nelze vysledovat, není v souladu 

s Úmluvou. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198805
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198805
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ESLP shledal, že pan Rizzotto nikdy neměl 

osobně příležitost vyjádřit se k žádosti o 

propuštění z vazby, protože tatáž žádost již 

byla podána bez jeho vědomí oficiálně 

ustanoveným advokátem. ESLP uvedl, že 

základní zárukou vyplývající z článku 5 

odst. 4 úmluvy je právo být slyšen před 

soudcem, který posuzuje opravný 

prostředek proti zadržení obviněného a 

vzetí do vazby. Poznamenal, že ani při 

řízení o přezkumu zákonnosti stěžovatelovy 

vazby, nebyl stěžovatel vyslechnut. ESLP 

dospěl k závěru, že italský právní systém 

neposkytl stěžovateli procesní záruky v 

souladu s článkem 5 odst. 4 úmluvy. 

Celý rozsudek je k dispozici ve 

francouzském jazyce: 

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

195543 

 

Akce ČAK 

 

 

 

 

• Kurz HELP - Procesní záruky v 

trestním řízení a práva poškozených 

Česká advokátní komora ve spolupráci se 

Slovenskou advokátní komorou a 

sekretariátem Rady Evropy bude 

organizovat distanční on-line kurz v 

programu HELP v EU 

Kapacita byla již naplněna. 

 

• Projekt LawyerEX – 2. kolo 

V rámci projektu LawyerEX jsou 

advokátům zprostředkovány dvoutýdenní 

stáže v advokátních kancelářích či 

advokátních komorách partnerských zemí 

projektu. 

2. kolo vysílání a příjímání advokátů začíná. 

Výzva k přihlášení zde: 

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

1702&tmplid=15 

 

• Česko-německo-slovenské 

Anwaltsforum v Praze 

Praha, 6. – 7. listopadu 2020 

Odbor MEZ bude po 4 letech opět 

organizovat Advokátní fórum, tentokrát 

poprvé v Praze. Odbor MEZ inicioval jako 

ústřední  téma „Well-being advokátů“. 

 

• Seminář ke svěřenským fondům č. 2 

Praha, 13. listopadu 2020 

 

Seminář s mezinárodní účastí se uskuteční 

v náhradních vzdělávacích prostorách ČAK 

v Myslíkově ulici.  

 

Další vzdělávací 

akce  
 

• Přednáška „Základní otázky právní 

komparatistiky“ 

Praha, 9. ledna 2020 od 17:30, Právnická 

fakulta UK, místnost 401 

Přednášejícím je prof. Uwe Kischela 

z Univerzity Greifswald.  

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21702&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21702&tmplid=15
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https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2

1697&tmplid=15 

 

• Computer forensics in legal 

proceedings – seminář ERA 

Praha, 9. – 10. března 2020, palác Dunaj 

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce. 

Kapacita již naplněna. 

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

1592&tmplid=15  

 

Různé zajímavosti, 

Odbor MEZ  
 

• Podpis memoranda s Pařížskou 

advokátní komorou 

Česká advokátní komora podepsala 

memorandum s Pařížskou advokátní 

komorou. 

https://advokatnidenik.cz/2019/12/06/uzke-

vztahy-ceske-a-francouzske-komory-

advokatu-stvrdilo-memorandum/  

 

• Elektronická právní knihovna 

Pařížské advokátní komory 

Díky podpisu memoranda mezi Českou 

advokátní komorou a Pařížskou advokátní 

komorou se ČAK stala partnerem online 

knihovny Pařížské advokátní komory. Čeští 

advokáti mohou publikovat své příspěvky, 

a to v češtině, angličtině či francouzštině. 

Odkaz na knihovnu zde: www.lagbd.fr  

https://advokatnidenik.cz/2019/12/16/knih

ovna-parizske-advokatni-komory-se-

otevira-ceskym-advokatum/  

 

• Podpis memoranda s Kalifornskou 

asociací advokátů 

U příležitosti mezinárodní konference 

s Kalifornskou asociací advokátů došlo 18. 

října 2019 k slavnostnímu podepsání 

memoranda o spolupráci mezi Českou 

advokátní komorou a Kalifornskou asociací 

advokátů. 

https://advokatnidenik.cz/2019/10/21/cak-

uzavrelo-memorandum-o-spolupraci-s-

kalifornskou-asociaci-advokatu/ 

 

• Historicky první setkání se 

zahraničními advokáty 

Odbor MEZ a Odbor výchovy a vzdělávání 

inicioval historicky první setkání 

zahraničních advokátů na půdě ČAK. Akce 

byla velmi úspěšná. 

https://advokatnidenik.cz/2019/05/30/histo

ricky-prvni-setkani-zahranicnich-

advokatu-cak-melo-velky-uspech/ 

 

• Konference s Asociací Masaryk 

Společná konference ČAK a Asociace 

Masaryk k ochraně práv na internetu 

porovnala zkušenosti Francie a ČR. 

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

1283 

 

• Čeští advokáti získali 8 medailí  

Čeští advokáti získali 8 medailí na 

mezinárodních advokátních sportovních 

hrách v Paříži. 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21697&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21697&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21592&tmplid=15
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21592&tmplid=15
https://advokatnidenik.cz/2019/12/06/uzke-vztahy-ceske-a-francouzske-komory-advokatu-stvrdilo-memorandum/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/06/uzke-vztahy-ceske-a-francouzske-komory-advokatu-stvrdilo-memorandum/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/06/uzke-vztahy-ceske-a-francouzske-komory-advokatu-stvrdilo-memorandum/
http://www.lagbd.fr/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/16/knihovna-parizske-advokatni-komory-se-otevira-ceskym-advokatum/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/16/knihovna-parizske-advokatni-komory-se-otevira-ceskym-advokatum/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/16/knihovna-parizske-advokatni-komory-se-otevira-ceskym-advokatum/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/21/cak-uzavrelo-memorandum-o-spolupraci-s-kalifornskou-asociaci-advokatu/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/21/cak-uzavrelo-memorandum-o-spolupraci-s-kalifornskou-asociaci-advokatu/
https://advokatnidenik.cz/2019/10/21/cak-uzavrelo-memorandum-o-spolupraci-s-kalifornskou-asociaci-advokatu/
https://advokatnidenik.cz/2019/05/30/historicky-prvni-setkani-zahranicnich-advokatu-cak-melo-velky-uspech/
https://advokatnidenik.cz/2019/05/30/historicky-prvni-setkani-zahranicnich-advokatu-cak-melo-velky-uspech/
https://advokatnidenik.cz/2019/05/30/historicky-prvni-setkani-zahranicnich-advokatu-cak-melo-velky-uspech/
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21283
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21283
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https://www.advokatni-

komora.cz/scripts/detail.php?id=21027 

 

• Seminář Evropské akademie práva 

ERA ve spolupráci s ČAK proškolila v září 

2019 advokáty na téma legislativy EU 

v oblasti rovnosti žen a mužů. 

https://advokatnidenik.cz/2019/09/24/evro

pska-akademie-prava-skolila-advokaty-na-

tema-legislativa-eu-v-oblasti-rovnosti-zen-

a-muzu/ 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 

https://www.advokatni-komora.cz/scripts/detail.php?id=21027
https://www.advokatni-komora.cz/scripts/detail.php?id=21027
https://advokatnidenik.cz/2019/09/24/evropska-akademie-prava-skolila-advokaty-na-tema-legislativa-eu-v-oblasti-rovnosti-zen-a-muzu/
https://advokatnidenik.cz/2019/09/24/evropska-akademie-prava-skolila-advokaty-na-tema-legislativa-eu-v-oblasti-rovnosti-zen-a-muzu/
https://advokatnidenik.cz/2019/09/24/evropska-akademie-prava-skolila-advokaty-na-tema-legislativa-eu-v-oblasti-rovnosti-zen-a-muzu/
https://advokatnidenik.cz/2019/09/24/evropska-akademie-prava-skolila-advokaty-na-tema-legislativa-eu-v-oblasti-rovnosti-zen-a-muzu/

