
Zápis se sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 12.12. 2019 

Přítomni: JUDr. Antonín Mokrý (předseda sekce), JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Eva 

Indruchová, JUDr. Jiří Novák, JUDr. Petr Bříza, JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Jaroslava 

Trojanová, JUDr. Eva Ropková, Arthur Braun, Mgr. Jakub Pohl, Mgr. Kamil Blažek, JUDr. 

Petr Čáp, Mgr. Lenka Vojířová, Dr. Ernst Giese 

Omluveni: Mgr. Robert Němec (místopředseda sekce), JUDr. Dagmar Dubecká, JUDr. Anna 

Márová, Mgr. Miroslav Krutina, Theobald Hans-Ulrich, prof. JUDr. Pavel Šturma, JUDr. Petr 

Poledník, Dr. Iur. Erwin Hanslik, JUDr. Jiří Kmec 

 

JUDr. Mokrý zahájil sekci a přivítal přítomné, omluvil nepřítomnost místopředsedy sekce Mgr. 

Roberta Němce a v úvodu poděkoval před koncem roku za odvedenou práci mezinárodnímu 

odboru a stálému zastoupení v Bruselu. 

JUDr. Mokrý informoval o změnách v české delegaci při CCBE. JUDr. PhDr. Stanislav Balík 

se stal děkanem plzeňských práv a v této souvislosti představenstvo rozhodlo, že JUDr. Mokrý 

se vrátí do pozice vedoucího české delegace při CCBE. JUDr. Balík zůstává v české delegaci 

CCBE a zůstává taktéž předsedou výboru PECO CCBE.  

JUDr. Mokrý přivítal speciálního hosta sekce Dr. Ernsta Gieseho z advokátní kanceláře Giese 

a partneři. Dr. Giese informoval o zřízení pobočky DAV v České republice. Spolek byl zapsán 

na konci roku 2018 a funguje od roku 2019. Aktuálně pobočka čítá 5 členů a pro účely rozšíření 

členské základny byla kontaktována Česká advokátní komora. Cílem pobočky je spolupráce 

mezi českými a německými advokáty, spolupráce s ČAK a DAV. Dále prezentace českého 

práva v Německu. Dr. Giese uvedl, že by pobočka chtěla vytvářet možnosti k setkávání 

německy hovořících advokátů. Dr. Giese byl osloven DAV Regensburg, zda by nemohlo být 

uspořádáno setkání mezi advokáty z Regensburgu a českými advokáty. JUDr. Mokrý zmínil i 

možnou spolupráci s kraji, které sousedí s německými zeměmi. DAV organizuje celoživotní 

vzdělávání pro specializované advokáty v Německu (Fachanwalt) a další vzdělávací akce 

v Německu, např. Deutcher Juristen Tag apod. JUDr. Mokrý navrhl, aby byl sepsán článek do 

Advokátního deníku ohledně pobočky DAV v ČR a poté bylo zorganizováno neformální 

setkání českých a německých advokátů z Regensburgu. JUDr. Balík doplnil, že i kolegové 

z Plzně či Ústí nad Labem jsou také německy hovořící, a seminář by bylo možné uspořádat také 

na plzeňské právnické fakultě. JUDr. Mokrý zmínil možnost kontaktovat regionální zástupce 

pro západní a severní Čechy.  

JUDr. Mokrý dále informoval o změnách ve výborech CCBE: 

Tabulka se zástupci ve výborech CCBE je přílohou tohoto zápisu. 
 

JUDr. Mokrý sdělil informace o listopadovém plenárním zasedání CCBE v Bruselu, kde 

měla proslov Věra Jourová. Ve svém proslovu mimo jiné zmínila, že se bude zaměřovat na 

nezávislost médií. Vystoupil i zástupce pro lidská práva EU pan Gilmor, který měl předávat 

cenu CCBE za lidská práva 2019 iránským advokátům. Cena byla předána 4 iránským 



advokátům (samozřejmě nepřítomným – jsou ve výkonu trestu) Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah 

Soltani, Mohammad Najafi and Amirsalar Davoudi. 

JUDr. Mokrý také uvedl, že CCBE plánovalo zasedání Stálého výboru v turecké Ankaře, 

což JUDr. Mokrý podporoval, nicméně situace se změnila poté, co předseda turecké unie 

advokátů poskytl médiím rozhovor o intervenci Turecka v Sýrii a vyjadřoval se v souladu 

s vládní politikou. Jednání Stálého výboru CCBE se neuskutečnilo poté, co CCBE rozhovor 

zveřejnila. Předseda turecké unie advokátů vzal své pozvání zpět. V případě stabilizace situace 

je možné v Turecku v budoucnu uspořádat např. seminář. 

JUDr. Mokrý dále informoval o změně vedení v předsednictví CCBE pro rok 2020: 

Prezident CCBE – Ranko Pelicarić (Chorvatsko) 

Vice-prezidenty CCBE byli zvoleni Margarete Graefin von Galen (Německo), James 

McGuilles (Irsko) a Panagiotis Perakis (Řecko). 

 

JUDr. Mokrý dále informovat o návrhu novelizace trestního řádu, kde bylo do ustanovení    

§ 89 doplněno, že informace získaná zpravodajskými službami získána různými způsoby 

definovanými zákonem je možné použít jako důkaz ve vymezených případech v rámci trestního 

řízení. ČAK se ohrazuje proti této novele, kdy uvádí, že se jedná o bezprecedentní zásah do 

práv osob, které jsou následně trestně stíhány.  

JUDr. Novák uvedl, že o této novele informoval CCBE výbor pro sledování. Názor výboru je 

v souladu s názorem ČAK a tento výbor potažmo CCBE by byla ochotna podpořit názor ČAK. 

JUDr. Mokrý informoval o rozhodnutí SDEU ve věci C-575/16 proti České republice. Týká 

posouzení toho, zda ČR porušila Smlouvu o fungování Evropské unie tím, že podmínila výkonu 

funkce notáře státním občanstvím ČR. Soudní dvůr podrobil rozboru veškerou činnost notáře 

podle notářského řádu a dospěl k závěru, že notář nevykonává veřejnou moc. Za těchto 

podmínek je třeba uzavřít, že notářské činnosti, tak jak jsou k okamžiku uplynutí lhůty 

stanovené ve druhém dodatečném odůvodněném stanovisku definovány v českém právním 

řádu, nejsou spjaty s výkonem veřejné moci ve smyslu čl. 51 SFEU. Odbor mezinárodních 

vztahů zpracuje rešerši, aby zjistil, jakou roli hrají v „úředním ověření“ daných dokumentů 

v rámci cizích jurisdikcí advokáti a zda je advokát oprávněn provádět toto „úřední ověření“ 

daných dokumentů, nebo jsou vyhrazeny pouze notáři či jiné profesi. Advokáti by se mohli 

pokusit ucházet o činnosti, které aktuálně spadají pouze pod notářské úřady. Prostor pro 

legislativní změny by mohl nastat, nicméně je to spojeno s různými úskalími. Bylo by nutné 

definovat příslušné činnosti, které by avšak mohly podléhat státnímu dozoru. Přínos by byl 

možný i v mediaci.  

JUDr. Doležalová poznamenala, že se řeší přistoupení k Singapurské dohodě zaměřující se na 

vykonatelnost mediačních dohod (doložek vykonatelnosti). EU řeší, zda bude přistupovat 

k Singapurské dohodě jako celek či zda k ní budou přistupovat členské státy EU jednotlivě – 

vykonatelnost mediačních přeshraničních by byla pak nadána tzv. automatickou 



vykonatelností, samozřejmě jen u registrovaných mediátorů členských států, které k dohodě 

přistoupily.  

Zákon o hromadných žalobách 

V EU by měl být přijat společný rámec pro možnosti tzv. zástupčích (hromadných) žalob ve 

vztahu ke spotřebitelům. Česká právní úprava jde bohužel nad rámec tohoto návrhu. ČAK 

zařídila překlad německého zákona, který tuto právní úpravu řeší rozumně a bude se jej snažit 

využít pro jednání v LRV. 

Výbor CCBE - PECO 

JUDr. Balík informoval, že se výbor zabývá možnosti přijetí Ázerbájdžánu coby pozorovatele 

v CCBE. Ázerbajdžánská advokátní komora začlenila do etického kodexu právní pravu, že 

advokát bude kárně postižen, pokud bude kritizoval nejenom advokátní komoru, ale i stát. 

Střední a západní Evropa je proti přijetí Ázerbájdžánu coby pozorovatele, státy východní mají 

názor opačný. Příští rok se bude na zasedání výboru PECO ve Vídni o této záležitosti hlasovat. 

Výbor CCBE - Internation legal services 

Mgr. Kamil Blažek informoval přítomné, že přestal fungovat tribunál WTO pro mezinárodní 

obchodní spory, protože systematickým bojkotem jmenování nových soudců zůstali ve funkci 

pouze dva (ze sedmi). Tribunál tím pádem není usnášeníschopný – jedná se o bojkot ze strany 

USA, které mají právo veta. Byla předána výzva Evropské komisi, aby se silně vůči této situaci 

vyhradila, resp. vůči chování prezidenta USA. Problém je závažný, ale řešení je bohužel 

v nedohlednu.  

Probíhá průzkum CCBE k právní úpravě poskytování právních služeb zahraničními advokáty 

„tzv. foreign legal consultants“ – odpověď české delegace patřila k nejrozsáhlejším (v českém 

právu zahraniční advokáti dle §5a zákona o advokacii). Česká právní úprava je na rozdíl od 

jiných zemí dosti liberální.  

Evropská nadace advokátů ELF 

JUDr. Indruchová informovala o podpisu memoranda s nadací ELF, která zaštituje různé 

evropské projekty vč. projektu výměny advokátů v rámci dvoutýdenních stáží (LawyerEx). 

Poděkovala členům, kteří se v projektových věcech angažují – vysílají či přijímají advokáty. 

Uskutečněné akce organizované odborem MEZ 

JUDr. Indruchová dále referovala o akcích, které proběhly od minulé sekce MEZ. Jednalo se o 

seminář ERA, konferenci s Asociací Masaryk – pro velký úspěch by mohl být příští rok 

uspořádán pokračující seminář u příležitost výročí Asociace Masaryk v Paříži. Dále se 

uskutečnila třídenní konference s Kalifornskou asociací advokátů. Došlo k podpisu memoranda 

s Kalifornskou asociací advokátů. Společně s asociací bude ČAK pořádat příští rok v létě 

konferenci v Barceloně. V listopadu se uskutečnil mezinárodní seminář ke svěřenským fondům 

– příští rok se uskuteční pokračování tohoto semináře. Další akcí bylo Česko-slovensko-

německé advokátní fórum v Bayreuthu na téma advokátní povinnost mlčenlivosti, příští rok 



bude fórum pořádat Odbor MEZ v Praze. ČAK navštívili zástupci Evropského institutu znalců. 

Na začátku prosince proběhl také tradiční týdenní seminář amerického práva.  

Memorandum o spolupráci s Pařížskou advokátní komorou 

Česká advokátní komora uzavřela s Pařížskou advokátní komorou memorandum o spolupráci. 

Díky podpisu memoranda se stala partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní 

komory „Grande Bibliothèque du Droit” www.lagbd.fr.  Nově mají čeští advokáti také možnost 

zveřejňovat své příspěvky, a to i v češtině. Přístup do této knihovny je bezplatný a neomezený. 

Plánované vzdělávacích akce odboru MEZ 

Kurz HELP Rady Evropy 

Mgr. Vojířová sdělila informace o kurzu HELP Rady Evropy, jehož téma je „Procesní záruky 

v trestním řízení a práva poškozených“. Společný Kick off seminář českých a slovenských 

účastníků kurzu proběhne od 30. – 31. ledna 2020 v Bratislavě. Kurz je plně obsazen.  

Seminář ERA – Computer Forensic  

Evropská akademie práva v Trevíru ve spolupráci s Českou advokátní komorou uspořádá ve 

dnech 9. – 10. března 2019 v paláci Dunaj seminář na téma „Computer forensics in legal 

proceedings“. Seminář bude v anglickém jazyce. ERA uvolnila pro české advokáty na tento 

seminář 10 volných míst zdarma. 

Další projekty nadace ELF a CCBE 

JUDr. Mokrý referoval, že nadace ELF je partnerem projektu (získala grant z EU) ke vzdělávání 

advokátů v Antimoney Laundering and Counterfaiting against terrorism. Jedná se o zajímavý 

projekt, do kterého by mohla být začleněna např. tématika advokátní povinnosti mlčenlivosti 

ve vztahu k uvedenému tématu. CCBE a nadace ELF budou hledat tzv. školitele školitelů 

(experty na národní úrovni, kteří se touto problematikou zabývají) a kteří by advokáty školili.  

Další velký projekt nadace ELF a CCBE je projekt s názvem Artificial Inteligence v době trvání 

24 měsíců.  

 

JUDr. Mokrý poděkoval přítomným za účast a popřál všem klidné svátky. 

http://www.lagbd.fr/

