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Zápis se sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 11.3.2019 

Přítomni: JUDr. Antonín Mokrý (předseda sekce), JUDr. Jiří Novák, JUDr. Anna Márová, 

JUDr. Jiří Kmec, Mgr. Miroslav Krutina, Dr. Iur. Erwin Hanslik, RA Theobald Hans-Ulrich, 

Mgr. Jakub Pohl, Mgr. Jaroslava Trojanová, JUDr. Dagmar Dubecká, Mgr. Robert Tschöpl, 

JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Eva Indruchová, Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. Veronika 

Slováčková, Karolína Kocourová. 

Omluveni: Mgr. Robert Němec (místopředseda sekce), JUDr. Petr Bříza, JUDr. Petr Poledník, 

JUDr. Martina Doležalová, JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Eva Ropková, Prof. JUDr. Pavel 

Šturma 

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

Roberta Němce a vedoucího české delegace při CCBE JUDr. Stanislava Balíka. 

Informace ze CCBE 

Informace ze Standing Committee, Vídeň: 

 

Doporučení CCBE ohledně zavádění mezinárodních pravidel pro přeshraniční přístup k 

elektronickým důkazům. 

JUDr. Mokrý informoval o doporučení CCBE ohledně zavádění mezinárodních pravidel pro 

přeshraniční přístup k elektronickým důkazům, jež bylo vypracováno Výborem pro sledovací 

aktivity. Dokument byl nad rámec agendy vzhledem k urgentnosti řešení schválen na zasedání 

Stálého výboru ve Vídni a je reakcí na aktuální vývoj s tímto tématem souvisejícím, zejména v 

rámci vyšetřování v trestním řízení. Zaměřuje se primárně na tzv. přímou spolupráci mezi 

donucovacími orgány a poskytovateli internetových služeb. 

 

Nadace ELF 

JUDr. Mokrý informoval o posledním vývoji v Nadaci ELF (European Lawyers Foundation). 

V současné době se v rámci Nadace ELF řeší možnost jejího odštěpení od CCBE. Stále se jedná 

o otázce finanční, jak ELF finančně udržet a podporovat. ČAK se ztotožňuje s názorem CCBE, 

aby nedošlo k jejímu odštěpení a CCBE si mohla zachovat nad Nadací dohled. 

E-curia guide 

JUDr. Indruchová informovala o nové příručce zpracované CCBE pro účely používání aplikace 

e-Curia Soudního dvora EU a Tribunálu pro podávání písemností a komunikaci elektronickou 

cestou. Cílem příručky je doplnit informace publikované na webových stránkách Soudního 

dvora EU a pomoci advokátům zorientovat se v této problematice. 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Guid

es___recommendations/EN_PDL_20190212_e-CURIA-Guide.pdf 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Guides___recommendations/EN_PDL_20190212_e-CURIA-Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Guides___recommendations/EN_PDL_20190212_e-CURIA-Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Guides___recommendations/EN_PDL_20190212_e-CURIA-Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Guides___recommendations/EN_PDL_20190212_e-CURIA-Guide.pdf
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Plánovaná konference CCBE a FBE v říjnu 2019, zhodnocení konference v Lille 

z listopadu 2018  

JUDr. Mokrý informoval o dvou konferencích FBE. Jednou je pravidelná konference FBE 

v Barceloně. Druhou je společná konference FBE a CCBE. Společná konference má za cíl 

zmapovat dopady regulace na poskytování právní pomoci. Ne vždy totiž vede větší regulace ke 

zvýšení kvality, spíše naopak. 

DAC 6  

JUDr. Mokrý informoval o vývoji ohledně Směrnice DAC 6. 

V návaznosti na přetrvávající obavy z implementace směrnice DAC 6 do českého vnitrostátního 

práva sdělila česká delegace Výboru CCBE pro daňové záležitosti své obavy. Výbor se rozhodl 

pro vypracování pokynů, které by mohly posloužit jako vodítko pro advokáty, kterým částem 

směrnice věnovat bližší pozornost. Pokyny jednak znovu obecně vysvětlují cíle směrnice Rady 

EU 2018/822 o povinné automatické výměně informací v oblasti daní ve vztahu k 

přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat, dále se však zaměřují na problematické 

pasáže konečného znění směrnice. Pokyny jsou k dispozici i v českém jazyce. 

ČAK dále připravuje seminář na téma: „Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti“, který se 

uskuteční 16. dubna 2019 v paláci Dunaj. Pozvání vystoupit s příspěvkem za CCBE přijal pan 

Jacques Tacquet, pařížský advokát a předseda Daňového výboru CCBE a 3. vicepresident 

CCBE James McGuill. 

Video CCBE „Hrozby advokátní profese“   

JUDr. Mokrý informoval o videu CCBE s názvem „Hrozby advokátní profese“, jež je 

uveřejněno na webu CCBE a informuje o perzekuci advokátů po celém světě, které bylo 

následně členům Sekce promítnuto  

https://www.youtube.com/watch?v=WTYTy4sralY&feature=youtu.be 

Manifesto CCBE 

JUDr. Indruchová informovala o Manifestu CCBE. Advokátní organizace musí před volbami 

jasně vytyčit své priority a vyslat tak nově zvoleným členům Evropského parlamentu a Komise 

jasný signál, jednak o své dosavadní aktivitě, ale také svá očekávání do budoucna.  CCBE proto 

schválila 30. listopadu na Plenárním zasedání v Lille dokument s názvem „CCBE Manifesto 

pro evropské volby 2019. Agenda za spravedlnost, právní stát a základní práva směrem 

k Evropské unii založené na právní jistotě a vzájemné důvěře.“ V rámci tohoto dokumentu 

stanoví 5 hlavních priorit jak pro činnost unijních institucí, tak pro ochranu svých vlastních 

zájmů. 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/EN_Ma

nifesto_2019.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=WTYTy4sralY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WTYTy4sralY&feature=youtu.be
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/EN_Manifesto_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/EN_Manifesto_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/EN_Manifesto_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/EN_Manifesto_2019.pdf
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Ochrana oznamovatelů 

JUDr. Mokrý informoval o aktuálním stavu ochrany oznamovatelů. 

V současné době probíhá trialog. Podle posledních informací by návrh mohl být přijat do voleb, 

současná verze návrhu však není k dispozici.  

Hromadné žaloby 

JUDr. Mokrý informoval o aktuálním stavu hromadných žalob.  

ČR zastává rezervovaný přístup. Pozice Rady stále není finalizována a další zasedání pracovní 

skupiny se plánují na 27. března a 12. dubna 2019, proto není v tuto chvíli reálné, aby návrh 

byl schválen do evropských voleb. Nikdo však neví, jak bude situace pokračovat po volbách, 

nová Komise a EP návrh jistě přepracují a očekává se, že Finské předsednictví v Radě bude v 

prosazování hromadných žalob ještě zdrženlivější než Rumunské.  

Evropská úmluva o advokátní profesi 

JUDr. Mokrý informoval o vývoji v oblasti Evropské úmluvy o advokátní profesi.  

Skupiny zpravodajů pro právní spolupráci, jejíž zasedání se uskutečnilo 17. ledna 2019 a jež 

má v současné době českého předsedajícího dospěla k závěru, že podporuje iniciativu pro 

vypracování Evropské úmluvy s tím, že svá doporučení předá Výboru ministrů. Ten předmětná 

doporučení přijal dne 30. ledna formou rozhodnutí, kterým pověřil výbor CDCJ zpracováním 

studie proveditelnosti do konce r. 2019. 

Informace ze CCBE výborů:  

IT law JUDr. Novák informoval, že v rámci e-Justice již existuje Akční plán pro další období. 

Dále probíhají práce na rozšíření systému „Find a Lawyer“ o možnost ověření identity advokáta 

elektronicky, tj., že je zapsaný jako advokát ve státě EU, ve kterém získal oprávnění 

k poskytování právních služeb a nabízí se rovněž možnost modernizace evropského 

advokátního průkazu. Mgr. Pohl navázal a informoval o své účasti na konferenci organizované 

AIJA, na které byl mj. představen IT program zpracovávající právní rešerše. V konečné fázi 

byly představeny výsledky srovnání počítačového a lidského zpracování rešerše, které ukázaly 

nižší chybné výsledky u počítačů. 

Brexit 

Dr. Hanslik informoval, že advokátní kancelář Taylor Wessing zaznamenává, co by „hard 

Brexit“ znamenal v konkrétních odvětvích. 
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Zprávy zástupců ČAK v mezinárodních organizacích 

ECBA Mgr. Krutina informoval o chystané konferenci v Aténách a vývoji postupného 

propojování ECBA se zeměmi mimo EU (východ Evropy) 

HELP JUDr. Novák informoval, že na konci ledna proběhlo setkání zástupců HELP ve 

Štrasburku, kterého se zúčastnil jako tzv. InfoPoint za Českou republiku 

IBA JUDr. Dubecká požádala o možném zajištění propagace informace o přihláškách na 

roční stipendijní pobyt v rámci IBA. Dále informovala, že koncem května proběhne zasedání 

IBA Council a také konference s představiteli advokátních komor, které se zúčastní. Novým 

prezidentem IBA se stal Horatio Netto, jenž se ujal funkce po JUDr. Martinovi Šolcovi. 

UIA (JUDr. Maisner nepřítomen, omluven) 

AIJA (JUDr. Ropková nepřítomna, omluvena). JUDr. Indruchová informovala o vyhlášení 

soutěže o nejlepší esej v angličtině pro studenty práv, o půlroční konferenci AIJA v Hong 

Kongu a výročním kongresu v Římě. 

FBE JUDr. Indruchová nechala kolovat nový časopis FBE. 

 

 

Plánované vzdělávací akce a zahraniční návštěvy 

Mezinárodní advokátní hry  

JUDr. Indruchová informovala o Mezinárodních advokátních hrách. Pařížská advokátní 

komora pořádá 1. mezinárodní advokátní sportovní hry, a to ve dnech 8. - 12. července 2019 v 

Paříži. Cílem této akce je propojit advokáty - sportovce a sportovkyně - z celého světa v rámci 

sportovních her, kde budou reprezentovat své advokátní komory v olympijských disciplínách. 

Akce bude zahrnovat kromě sportovních her také 4. ročník konference "Assises du Droit du 

sport" na téma sportovní právo a slavnostní a kulturní program (zahajovací ceremoniál, založení 

Výboru pro Mezinárodní advokátní sportovní hry, šachový turnaj, společenský večer, boxing 

gala a závěrečný večerní program). 

Plán uzavřít Memorandum s Pařížskou advokátní komorou 

JUDr. Indruchová informovala o Memorandu, které by mělo být uzavřeno do konce roku 2019. 

Seminář s Asociací Masaryk, říjen 2019 

JUDr. Indruchová informovala o semináři, jenž bude zaměřen nejspíše na GDPR. 

Konference s Kalifornskou advokátní komorou, říjen 2019 

JUDr. Indruchová informovala o konferenci, která se uskuteční ve dnech 17. – 19.   října 2019. 

Samotná konference bude trvat jeden celý den – 18. října 2019. Program konference se aktuálně 

stále řeší, nicméně za ČAK již přislíbili na aktuální témata hovořit Dr. Mokrý, Dr. Maisner, 

Mgr. Němec, JUDr. Novák. Další řečníci budou pocházet z řad amerických hostů. 
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Během této konference by měla být podepsána Dohoda o přátelství mezi ČAK a Kalifornskou 

asociací. 

Příprava studijní cesty advokátů do Štrasburku 

JUDr. Indruchová informovala o první fázi studijní cesty advokátů k Evropskému soudu pro 

lidská práva, která se uskuteční ve dnech 22.-25. září 2019. 

Setkání se zahraničními advokáty v sídle ČAK 

JUDr. Indruchová informovala o plánovaném setkání se zahraničními advokáty zapsanými u 

ČAK, které by se mělo uskutečnit v květnu. 

ERA Program 2019 

https://www.era.int/upload/dokumente/21240.pdf 

 

HELP kurzy 

 

Mgr. Vojířová informovala o novém kurzu, který zpracoval tým HELP Rady Evropy 

k rodinnému právu (Justiční akademie ČR chce také tento kurz realizovat), který lze nalézt 

v aktuálních informacích Mezinárodního odboru na webu ČAK nebo na webových stránkách 

HELP Rady Evropy. 

 

 

Různé  

Judikatura SDEU a ESLP 

Členové sekce obdrželi informace o vybraných rozhodnutích evropských soudů.  

Dotazník CCBE 

Mgr. Vojířová požádala členy sekce, aby, pokud tak již neučinili, vyplnili dotazník CCBE 

týkající se nezávislosti soudců   https://fr.surveymonkey.com/r/7XXJH6L 

ČAK se připojila k rezoluci proti trestu smrti  

JUDr. Indruchová informovala, že se ČAK připojila k Rezoluci, jejíž text připravila Pařížská 

advokátní komora společně s UIA (Mezinárodní asociace advokátů) u příležitosti 7. Světového 

kongresu proti trestu smrti, který se uskutečnil ve dnech 26. 2. - 1. 3. 2019 v Bruselu. 

https://www.era.int/upload/dokumente/21240.pdf
https://www.era.int/upload/dokumente/21240.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/7XXJH6L
https://fr.surveymonkey.com/r/7XXJH6L
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VII. ročník celorepublikové literární soutěže pro studenty všech vysokých škol JUDr. 

Indruchová informovala o tom, že advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika ve 

spolupráci s Českým rozhlasem, médiem veřejné služby vyhlašuje další, již VII. ročník literární 

soutěže určené všem studentům českých vysokých škol. Tématem literární soutěže je 

„POMÁHAT JE NORMÁLNÍ“. Literární eseje by se měly soustředit na společenskou 

odpovědnost a roli studenta v ní. Porota hodnotící eseje bude sestavena z právníků, novinářů a 

studentů organizace ELSA Česká republika. 

 

 

JUDr. Mokrý poděkoval přítomným členům za aktivní účast na Sekci a ukončil jednání. 

 


