
Zápis z jednání Sekce MEZ ze dne 26. února 2015 

 

JUDr. Mokrý zahájil sekci a přivítal přítomné členy Sekce MEZ.  

 

Jednání se zúčastnili JUDr. Márová, Mgr. Petr Cilínek, Mgr. Krutina, JUDr. Štross, JUDr. Balík, 

JUDr. Hanslik, JUDr. Novák, JUDr. Poledník, prof. Šturma, Mgr. Pohl, Mgr. Molnár, JUDr. 

Indruchová a Mgr. Hájíčková. Poděkoval přítomným za účast. Dále představil JUDr. Balíka a vysvětlil 

důvody, proč ho JUDr. Balík nahradil ve funkci Head of CCBE delegation (stalo se tak v návaznosti 

na zvolení JUDr. Mokrého třetím viceprezidentem CCBE). Také mu popřál mnoho úspěchů ve funkci.  

 

Dále JUDr. Mokrý představil Mgr. Cilínka jako nového člena sekce, který nahradí JUDr. Cilínkovou. 

 

1. Zpráva o činnosti CCBE 

Newsletter CCBE  

JUDr. Mokrý informoval o změnách týkajících se newsletteru CCBE. Vydávání bude pravidelnější – 

1x měsíčně, newsletter bude obsahovat krátké zprávy a odkazy na detailní materiály. Dále bylo 

rozhodnuto, že newsletter bude překládán do národních jazyků. (Do češtiny bude newsletter překládat 

Mgr. Kateřina Lindner.) 

 

2. Zajímavosti na půdě EU 

Rejstřík transparentnosti (TR) 

JUDr. Mokrý připomněl přítomným TR, který byl zřízen společně Evropskou komisí a Evropským 

parlamentem za účelem zprůhlednění situace. Zápis do TR je dosud dobrovolný, zatím je do TR 

přihlášeno 7000 subjektů (advokáti, lobbisté, advokátní komory atd.). JUDr. Mokrý uvedl, že CCBE 

nepodporovala povinnost zápisu v rejstříku (vzhledem k tomu, že se musí uvádět detailní informace). 

ČAK se nyní do TR přihlásila; přihlášeno je také CCBE i mnoho zahraničních komor. JUDr. Mokrý 

dále informoval, že místopředseda Komise pan Timmermans ohlásil brzkou meziinstitucionální 

dohodu mezi Radou, Parlamentem a Komisí (trialog) – kdo na těchto místech bude chtít lobovat (i 

advokáti), bude muset být zapsán v rejstříku. Předseda Komise Juncker oznámil, že chce docílit toho, 

aby byl rejstřík povinný, pokud to tak bude, bude vydán právní předpis s ustanovením o sankcích. 

JUDr. Mokrý poukázal na problém vyplývající z toho, že advokáti nejsou oprávněni sdělovat jména 

klientů, nebo honoráře (což je požadováno ve formulářích). Vyvstává tedy otázka, zda mohou 

advokáti tyto informace poskytovat se souhlasem klientů? V současné době u nás ne; např. FRA 

doplnila etický kodex o toto pravidlo. 

 

 



Dopis BIS (Mass Surveillance) 

JUDr. Novák přítomné krátce zasvětil do problematiky, připomněl, že celou aféru odstartoval Edward 

Snowden. Poté došlo k postupnému zjišťování, že tajné služby sledují nejen občany, ale také 

komunikaci mezi advokáty a jejich klienty. JUDr. Novák informoval, že IT Law Committee situaci už 

dlouho sleduje a vyzvala národní komory, aby oslovily svoje bezpečnostní informační služby. ČAK 

oslovila BIS a obdržela odpověď, že tato problematika není v zákoně upravena, nezabývají se tím ani 

při povolování odposlouchávání, jediné omezení je to, do jaké míry je taková zpravodajská činnost 

využitelná v trestním řízení. JUDr. Novák dále informoval, že delegace Law Society se chystá poslat 

podobný dopis a že NSA neodpověděla na dotaz CCBE, zda sledují i občany jiných států, než USA. 

 

JUDr. Mokrý informoval, že CCBE zakládá novou pracovní skupinu Mass Surveillance, v níž budou 

experti z IT law (zabývající se technickou stránkou věci), z human rights (zabývající se ústavně-

právními věcmi) a z deontologie (zabývající se tím, do jaké míry je co přípustné). Dále JUDr. Mokrý 

uvedl, že Ondřej Hoffmann, stážista v CCBE, informoval o tom, že americké advokátní firmy a 

finanční instituce se spojují v jednání o ochraně proti hackerům, organizovanému zločinu, 

odposlouchávání.  

 

Trestní agenda – balíček návrhů Evropské komise 

Balíček návrhů Evropské komise se týká následujících problematik:  

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce 

neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem; 

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé 

nebo obviněné v trestním řízení; 

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé 

nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se 

evropského zatýkacího rozkazu; 

- Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.  

 

Mgr. Krutina informoval, že v Evropě probíhají práce na plánu zkodifikovat základní procesní 

standardy. Připravuje se také návrh směrnice pro děti podezřelé a obviněné v trestním řízení. Důraz je 

kladen na ochranu práva nevypovídat, neobviňovat sám sebe; bránění přenosu důkazního břemene; 

aby se zamezilo procesu za nepřítomnosti obviněného; prozatímní právní pomoc. Informoval také o 

zřizování úřadu evropského veřejného žalobce – aby nedocházelo k rozdílným přístupům; aby byly 

záruky spravedlivého procesu, aby státy správně implementovaly směrnice. Přinášejí také posílení 



práv obviněných (např. podezřelý by měl mít právo nahlédnout do spisu před zahájením trestního 

řízení). ECBA a CCBE se nyní pohybují na úrovni lobbingu, vyjednávají v Komisi. 

 

Setkání s Eurokomisařkou Jourovou 

JUDr. Mokrý informoval o setkání s Eurokomisařkou Jourovou, kterého se za ČAK zúčatnil on, JUDr. 

Balík, JUDr. Vychopeň a JUDr. Indruchová. Dále informoval, že první setkání proběhlo 

s poslancem Polčákem, který přislíbil podporu advokacie. Schůzka s komisařkou Jourovou byla dle 

sdělení JUDr. Mokrého pouze krátká, komisařka zástupce ČAK oslovila s žádostí o pomoc 

s některými agendami, na kterých spolupracuje úzce s místopředsedou Timmermansem (např. agenda 

spotřebitelského práva, common european sales law). 

 

Money laundering 

JUDr. Mokrý informoval, že v rámci CCBE výborů ČAK nyní ve výboru Money laundering zastupuje 

Dr. Hanslik. Dále JUDr. Mokrý představil příručku „Lawyer’s guide to detecting and preventing 

money laundering“ – návod, jak se má advokát potýkat s problematikou praní špinavých a zároveň 

ochránit své povinnosti.  O příručce bude blíže informovat JUDr. Indruchová v některém z příštích 

čísel Bulletinu advokacie. 

 

Dále bylo diskutováno významné rozhodnutí kanadského Nejvyššího soudu.  Nejvyšší soud v 

Kanadě rozhodl dne 3. února 2015 ve věci Attorney General of Canada v. Federation of Law 

Societies of Canada, který jasně zakotvuje zásadu důvěrnosti/mlčenlivosti ve vztahu advokát 

– klient v Kanadě.  

Případ souvisí s konkrétní částí zákona o potírání praní špinavých peněz a financování 

terorismu a s předpisy, které požadovaly, aby advokát nebo advokátní kanceláře 

shromažďovaly důvěrné informace o svých klientech, jejichž spisy by mohly být předmětem 

hledání či zabavení státem. 

Více o tomto rozsudku bude pojednáno v Bulletinu advokacie. Analýzu judikátu přislíbil 

provést dr. Hanslik 

 

3. Semináře s ERA 

JUDr. Indruchová informovala o plánovaných seminářích s ERA: Rodičovské povinnosti 

v příhraničním kontextu  a semináři o veřejných zakázkách. 

 

Příští termín jednání Sekce MEZ byl stanoven na 11. června 2015 od 16:00 hod.  

 

Zpracovala: Kateřina Lindner 


