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Zápis se sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 23.6.2020 

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

Doležalová, JUDr. Dagmar Dubecká, Dr. Iur. Erwin Hanslik, Arthur Braun, Mgr. Miroslav 

Krutina, JUDr. Jiří Novák, JUDr. Jiří Kmec, Mgr. Jakub Pohl, RA Theobald Hans-Ulrich,     

Mgr. Jaroslava Trojanová, Mgr. Robert Tschöpl, JUDr. Petr Čáp, JUDr. Eva Indruchová, Mgr. 

Lenka Vojířová, Mgr. Alžběta Recová, Mgr. Veronika Slováčková. 

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

JUDr. Eva Ropková, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Anna Márová, JUDr. Martin Maisner, 

Andrea Peukertová. 

 

JUDr. Mokrý přivítal přítomné a zahájil sekci shrnutím současné situace v souvislosti 

s pandemií COVID-19. Nejen Česká advokátní komora a její zahraniční protějšky, ale rovněž 

jednotliví advokáti byli nuceni se přesunout do online režimu.  

 

CCBE 

Dotazník Rule of Law  

JUDr. Mokrý informoval o dotazníku Rule of Law za rok 2019-2020, který ČAK vypracovala 

na žádost CCBE pro účely výroční zprávy o právním státu, jež je jednou z hlavních iniciativ 

pracovního programu Evropské komise pro rok 2020.  Témata dotazníku jsou strukturována do 

4 pilířů: justiční systém, protikorupční rámec, pluralita médií a další institucionální otázky 

související s kontrolami a vyvažováním. Jeho cílem je ujasnit Komisi, jaký preventivní 

mechanismus právního státu by mohla vytvořit. 

 

AML  

JUDr. Mokrý informoval o novele zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu (AML). Lednový termín pro transpozici 5. směrnice se ČR nepodařil dodržet, 

přestože byla implementace připravena. Advokátní profese není s touto novelou dlouhodobě 

spokojena, přestože se podařilo odvrátit přímý dohled orgánu FAU (daňový orgán pro AML) 

nad daňovým poradenstvím advokátů. Advokátní profese se dále pokouší o převzetí trestání 

AML provinění advokátů do svých rukou, přestože se navrhuje, aby měly tuto kárnou pravomoc 

správní orgány (což je nad rámec směrnice). V současné době se uvažuje o kompromisu. 

Mgr. Recová informovala o tom, že byl v květnu vydán Akční plán a veřejná konzultace 

k AML. V konzultaci zjišťuje Komise zejména postoj zúčastněných subjektů k ustanovení 

regulatorního orgánu na evropské úrovni a nahrazení směrnic nařízeními.  

 

Stanovy CCBE (Statutes) 

JUDr. Mokrý informoval, že se ČAK rovněž vyjádřila k revizi Stanov CCBE, prosazujeme 

víceméně zachování současného stavu, jenž nám vyhovuje. V revizích se rovněž řeší členství 

Velké Británie v návaznosti na Brexit. 
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Procesní příručka CCBE 

JUDr. Mokrý informoval o vydání Příručky CCBE pro trestní obhájce v EU, jejímž cílem je 

poskytnout advokátům přehled unijní legislativy, judikatury a nástrojů, jež mají advokátům 

usnadnit jejich práci. Příručka je přeložena do českého jazyka a je dostupná na webu ČAK: 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22524&tmplid=15  

Umělá inteligence pro advokáty (AI for lawyers) 

JUDr. Novák informoval o schválení dokumentu CCBE „Úvahy k právním aspektům umělé 

inteligence (AI)“ Stálým výborem CCBE v rámci jeho zasedání ve Vídni. Tento dokument se 

zabývá právními aspekty, které bezprostředně souvisí s advokátní profesí, např. využívání AI 

soudy a systémy trestního soudnictví, odpovědnost za výsledky řízené AI a dopady AI na výkon 

advokacie.  

JUDr. Novák dále informoval, že se v CCBE rovněž diskutovalo o „Bílé knize k umělé 

inteligenci (AI)“, která je součástí tzv. digitálního balíčku Evropské komise.   Tento dokument 

navrhuje společný evropský přístup k regulaci oblasti umělé inteligence a zajištění právní 

jistoty pro podniky i spotřebitele. 

JUDr. Novák rovněž zmínil projekt „AI for Lawyers“ Nadace ELF, jehož cílem je zjistit úroveň 

IT schopností právníků/advokátů v Evropě, identifikovat příležitosti a překážky v procesování 

jazyků („natural language processing“), vytvořit příručku pro advokáty o využití AI ze strany 

advokátů a v soudních řízeních apod. 

 

E-codex  

Mgr. Recová informovala o projektu E-codex a jeho napojení na informační systémy členských 

států v otázkách přeshraniční spolupráce v civilních a trestních věcech online a o plánovaném 

převzetí záštity nad projekty ze strany agentury eu-LISA. 

 

Brexit 

JUDr. Mokrý informoval, že se jednání o dohodě o volném trhu v kontextu Brexitu z důvodu 

koronakrize značně zpomalilo. Problematika právních služeb v rámci této dohody není stále 

dostatečně zpracovaná. Velká Británie má nicméně velký zájem zapojit se do dohod o 

vzájemném uznávání kvalifikací a titulů advokátů s jinými státy.  

Pokud jde o členství VB v CCBE po vystoupení z EU, existuje zde možnost převedení delegace 

VB do speciálního režimu, jenž je srovnatelný s plným členství, nicméně bez možnosti hlasovat 

o věcech týkajících se záležitostí EU. 

 

Rozsudky Nejvyššího belgického soudu – Trestněprávní výbor CCBE  

Mgr. Krutina informoval o tom, že dva rozsudky Nejvyššího belgického soudu nejsou v rozporu 

se směrnicí o presumci neviny z roku 2016, která umožňuje použít donucovací prostředky pro 

získání osobních dat, např. otisků prstů. Zákaz donucovat osobu k sebeobviňování se týká 

především donucování k výpovědi anebo trestání za odepření výpovědi, avšak ne získání jiných 

důkazů, a to i proti vůli obviněného. 

 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22524&tmplid=15
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Tzv. Polský případ 

JUDr. Mokrý informoval o případu, který byl předložen Soudnímu dvoru Evropské unie. Jedná 

se o žádost o vydání rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Disciplinární soud Varšavské 

advokátní komory (věc C-55/20, Sad Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie). 

Evropské advokátní komory byly vyzvány, aby prostřednictvím svých ministerstev 

spravedlnosti zažádaly o připojení k řízení, resp. zaslání stanovisek jednotlivých vlád členských 

států. Česká advokátní komora zaslala v červnu dopis adresovaný ministryni spravedlnosti, 

Mgr. Marii Benešové, s ohledem na bezprecedentní povahu a význam tohoto řízení pro 

advokáty, s žádostí o zvážení zaslání stanoviska zejména k přípustnosti podání žádosti o vydání 

rozhodnutí o předběžné otázce výše uvedeným Disciplinárním soudem Varšavské advokátní 

komory.  

Další informace k případu vč. položených předběžných otázek jsou k dispozici na webových 

stránkách SDEU v českém jazyce zde: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227148&pageIndex=0&doc

lang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6710811.  

 

 

Zprávy zástupců ČAK v mezinárodních organizacích 

 

FBE - (JUDr. Vidovičová – omluvena) 

 

IBA - (JUDr. Dubecká informovala o zrušení konferencí IBA v důsledku pandemie COVID-

19 a jejich nahrazení webináři. Zrušena bude rovněž výroční konference v Miami (příští rok by 

se měla konat v Paříži). JUDr. Dubecká dále informovala o volbě nového prezidenta IBA, která 

letos proběhne poprvé elektronicky. Kandidát na tuto funkci netradičně není současným 

viceprezidentem IBA. Současný viceprezident svou kandidaturu odvolal.  

 

UIA - (JUDr. Maisner – omluven); V rámci současného online režimu se JUDr. Maisner 

zúčastnil UIA online jednání dne 18.5.2020 a rovněž online prezidentského kulatého stolu 

The Law Society of Hong Kong, jenž byl věnován problematice advokátních kanceláří v době 

pandemie. 

 

AIJA - (JUDr. Ropková – omluvena) Pozn.: Písemné doplnění od JUDr. Ropkové: „AIJA 

nabízí zatím všechny akce online, různé webináře, hovory s prezidentkou, dokonce home 

hospitality (pro členy vše zdarma). I výroční kongres původně v Rio de Janeiro má být online. 

Podrobnosti k němu zatím ale nejsou. Půlroční jarní konference v Lyon byla letos zrušena. 

První akce v běžném režimu jsou plánovány od října 2020. Půlroční konference v Dubaji by se 

tedy měla konat podle plánu.“ 

 

DAV - JUDr. Indruchová se v červnu zúčastnila online meetingu Německého advokátního 

spolku (Deutscher AnwaltVerein). Mezi hlavní témata patřila: nezbytné dovednosti moderního 

advokáta, emoční inteligence, Well-being advokátů, budoucnost advokátního trhu, mileniálové 

v advokátních kancelářích apod. Následovala živá diskuse na téma mileniálů v AK. Celý zápis 

JUDr. Indruchové z online akce DAV viz příloha č.1. 

  

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227148&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6710811
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227148&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6710811


4 
 

Informace o akcích, které proběhly 

Informace z Prezidentské konference z Vídně a informace o Rezoluci o právním státě 

JUDr. Mokrý informoval o únorové Prezidentské konferenci ve Vídni, jež byla poslední akcí 

s osobní účastí. Výstupem konference jsou národní zemské zprávy, viz příloha č.2. Na 

konferenci byla podpořena mnoha advokátními komorami vč. ČAK Rezoluce o právním státě.  

 

Kurz HELP „Procesní záruky v trestním řízení a práva poškozených“  

 

Mgr. Vojířová informovala o distančním on-line kurz v programu HELP v EU (Human Rights 

Education for Legal Professionals) s názvem: „Procesní záruky v trestním řízení a práva 

poškozených“, který organizovala ČAK ve spolupráci se SAK a Radou Evropy. Pilotní kurz 

pro vybraných 35 českých a 35 slovenských advokátů byl zdarma a v českém jazyce. Českým 

tutorem kurzu byl JUDr. Novák. Společný dvoudenní zahajovací seminář českých a 

slovenských advokátů se uskutečnil na konci ledna v Bratislavě v nových vzdělávacích 

prostorách SAK. Za ČAK přednesl zdravici JUDr. Poledník, člen představenstva, za SAK pak 

JUDr. Laciak, místopředseda SAK a zároveň tutor kurzu. 

V dubnu byl kurz úspěšně ukončen a účastníci obdrží certifikáty z Rady Evropy. 

 

V této souvislosti vznesl JUDr. Novák podnět k zahrnutí seminářů HELP do vzdělávání ČAK 

pro koncipienty. Pozn. JUDr. Novák byl již propojen s Ing. Matouškovou, vedoucí Odboru 

výchovy a vzdělávání. 

 

Seminář ERA – „Kybernetické forenzní šetření“  

 

JUDr. Indruchová informovala o semináři na téma „Kybernetické forenzní šetření“, který 

ČAK uspořádala ve spolupráci s Evropskou akademií práva v Trevíru (ERA). Seminář se 

uskutečnil ve dnech 9. – 10. března 2020 v Paláci Dunaj. ERA uvolnila pro české advokáty na 

tento seminář 10 volných míst zdarma. Celkově se semináře zúčastnilo kolem 50 účastníků z 10 

evropských zemí. 

 

 

Plánované vzdělávací akce a zahraniční návštěvy 

Seminář ke svěřenským fondům č. 2  

 

JUDr. Indruchová informovala o semináři ke svěřenským fondům, který se uskuteční                 

13. listopadu 2020 v náhradních vzdělávacích prostorách ČAK v Myslíkově ulici.  

 

Asociace Masaryk tentokráte v Paříži 

 

JUDr. Indruchová informovala o letošní konferenci Asociace Masaryk na téma „Internet Law 

Conference“, která se uskuteční pravděpodobně na podzim, tentokrát v Paříži. 

 

Česko-německo-slovenské Anwaltsforum v Praze 

 

JUDr. Indruchová informovala, že pořádání Česko-německo-slovenského Anwaltsfora se po 

čtyřech letech opět ujme Česká advokátní komora. Fórum se bude konat ve dnech 6. – 7. 

listopadu 2020 v Praze, tématem bude Well-Being advokátů. Aktuálně čekáme na odsouhlasení 



5 
 

konání německými partnery. V této souvislosti Mgr. Tschöpl navrhl přizvat kolegu Schwarze 

z Rakouska. 

 

Týdenní seminář o americkém právo ve spolupráci s John Marshal Law School 

 

JUDr. Indruchová vyzvala k účasti na tradičním semináři o americkém právu v Telči pro 

advokáty a advokátní koncipienty, který se letos uskuteční již po dvacáté. Cílem semináře je 

seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského 

prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právního 

poradenství, managementu advokátních kanceláří atd. Přednášky zajišťují profesoři z John 

Marshall Law School, advokáti a další odborníci z praxe z USA, převážně z Chicaga. Seminář 

probíhá v anglickém jazyce. Předběžný termín byl stanoven na 4.- 9. prosince 2020, bude však 

ještě upřesněn. JUDr. Indruchová též informovala o možnosti pro advokátní kanceláře 

sponzorovat tuto akci. 

 

Mezinárodní podpora ČAK v době pandemie COVID (dopisy předsedy) 

JUDr. Indruchová informovala o rozeslání 40 dopisů jménem předsedy ČAK zahraničním 

advokátním komorám, v nichž ČAK vyjádřila jako jedna z prvních svou podporu během 

pandemie COVID-19 ostatním advokátním komorám. Z mnoha odpovědí těchto komor je 

patrné, že byly vřele přijaty. 

 

„Skype obhajoba“ 

JUDr. Novák informoval o projektu „Skype obhajoba“, který zahájila Vězeňská služba 

společně s ČAK již v loňském roce, spočívající v online komunikaci advokátů s klienty ve 

vězení. Pandemie COVID tento projekt urychlila s tím, že by se měl rozšířit do věznic 

celorepublikově.  

 

Prohlášení o pravosti podpisu dle §25 zákona o advokacii a česko-rakouská spolupráce  

 

JUDr. Mokrý informoval o případu týkajícím se prohlášení o pravosti podpisu. V srpnu 2019 

rozhodoval rakouský Nejvyšší soudní dvůr v kauze týkající se zápisu do obchodního rejstříku. 

Advokát v Linci jako evropský advokát ověřil (prohlásil pravost podpisu) pro rakouského 

podnikatele návrh na zápis do obchodního rejstříku včetně vzoru podpisu dle § 25a českého 

zákona o advokacii. Zajistil vyšší ověření ČAK a následně i apostilu Ministerstva zahraničí ČR. 

Nižší soudní instance (Krajský soud a Vrchní zemský soud v Linci) zápis do rakouského 

obchodního rejstříku zamítly. Rakouský Nejvyšší soudní dvůr rozhodnutím 6 Ob 92/19 a 

bohužel potvrdil rozhodnutí nižších instancí. Spolkový rakouský soud uvedl, že pro uznání 

prohlášení advokáta o pravosti podpisu je rozhodující bilaterální smlouva mezi ČR a 

Rakouskem, která ve své současném znění nezahrnuje možnost prohlášení o pravosti podpisu 

advokáty. Advokátním komorám bylo doporučeno, aby kontaktovaly svá ministerstva zahraničí 

- obě komory, ČAK i Rakouská národní advokátní komora tak již učinily a zaslaly dopisy 

s žádostí i případnou novelizaci výše zmíněné bilaterální, česko-rakouské, smlouvy. 

 

Zástupci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP z Ministerstva 

spravedlnosti ČR navštívili ČAK  

 

Mgr. Vojířová informovala o jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne              

25. února 2020, kde byl představen stávající projekt Ministerstva - nový webový portál o 

lidských právech. Projekt je financován z finančních zdrojů Norských fondů (2020 - 2023) a 
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jeho cílem je iniciace tvorby společného integrovaného webového portálu včetně vyhledávací 

databáze obsahující mezinárodní lidskoprávní závazky ČR na jednom místě. Databáze nebude 

zahrnovat pouze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ale také výborů OSN, případně 

Soudního dvora EU a tuzemských vrcholných soudů, vše se tak bude nacházet systematicky na 

jednom místě. 

Zástupci ministerstva požádali ČAK o součinnost stran možných námětů advokátů k projektu.  

 

LawyerEx 

JUDr. Indruchová vyzvala advokátní kanceláře k přijetí evropských stážistů v rámci projektu 

LawyerEx. Odbor mezinárodních vztahů se již podruhé zapojil do evropského projektu 

výměnných stáží pod názvem LawyerEx (dříve MULTILAW). Druhé kolo (z celkových čtyř) 

se však z důvodu pandemie neuskutečnilo, předpokládá se však, že první výměny po této 

přestávce by měly začít opět probíhat počátkem září. Odbor MEZ požádal o spolupráci a v 

případě zájmu o přijetí stážistů ze zahraničí (stáže jsou dvoutýdenní) během období září-

prosinec 2020 a leden-duben 2021. 

 

Nabídka stážistů z Barcelony v rámci programu Erasmus+ 

Odbor MEZ obdržel žádost o zajištění tříměsíční stáže v českých advokátních kancelářích pro 

dva studenty práva ze Španělska v rámci programu Erasmus+. Stáže by měly být zahájeny v 

září a advokátním kancelářím s umístěním stážistů nevznikají žádné náklady. Životopisy obou 

uchazečů jsme nechali kolovat. 

 

Připojení ČAK k UIA/IBA výzvě – zásady 

JUDr. Indruchová informovala, že ČAK, po projednání představenstvem elektronicky 

podpořila výzvu mezinárodních advokátních organizací IBA (International Bar Association) a 

UIA (Union Internationale des Avocats) k podpoře a prosazování základních zásad, které se 

týkají úlohy advokátů. Jedná se o společnou iniciativu UIA, IBA, ale také Japonské federace 

advokátních komor. 

 

Informace o projektech ERA 

 

ČAK se připojila ke 2 projektům, konkrétně „Interaktivní jazykové vzdělávací akce v oblasti 

přeshraniční mediace“ a „Litigace v EU pro advokáty (3)“, které by měly být realizovány, 

v případě, že budou schváleny Komisí, v letech 2021 a 2022. 

 

Nadace ELF 

 

JUDr. Indruchová informovala o novém vývoji Nadace ELF, novém složení, nových stanovách 

a nechala kolovat výroční zprávu za rok 2019. 

 

 

JUDr. Mokrý poděkoval zúčastněným a vyzval je k Doodle hlasování o příštím termínu Sekce, 

který by předběžně měl být v říjnu 2020. 

 


