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Zápis se sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 15.11.2018 

 

Přítomni:  Mgr. Miroslav Krutina, JUDr. Jiří Novák, Mgr. Trojanová (zástup za Mgr. Denisu 

Molnár), Mgr. Jakub Pohl, JUDr. Eva Ropková, JUDr. Jiří Kmec, JUDr. Marie 

Cilínková, JUDr. Dagmar Dubecká, JUDr. Eva Indruchová, Mgr. Lenka Vojířová, 

Mgr. Veronika Slováčková, Karolína Kocourová 

Omluveni: JUDr. Antonín Mokrý (předseda sekce), Mgr. Robert Němec (místopředseda 

sekce), JUDr. Martina Doležalová, JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Anna Márová, 

JUDr. Petr Bříza, Dr. Iur. Erwin Hanslik, Arthur Braun, JUDr. Petr Poledník, 

Theobald Hans-Ulrich, Prof. JUDr. Pavel Šturma  

JUDr. Indruchová zahájila Sekci a přivítala přítomné, omluvila nepřítomnost předsedy sekce, 

JUDr. Mokrého. Poté představila novou kolegyni Karolínu Kocourovou, asistentku z Odboru 

mezinárodních vztahů, která v listopadu tohoto roku převzala agendu Lenky Vobořilové. Lenka 

Vobořilová přešla do sekretariátu předsedy. Dále byli členové Sekce informováni o rozšíření 

Stálého zastoupení ČAK v Bruselu -  Mgr. Alžběta Recová se stala novou bruselskou 

zástupkyní a JUDr. Indruchová je vedoucí Stálého zastoupení ČAK. Zasedání Sekce MEZ se 

rovněž zúčastnila stážistka z Francie Laure Virlet, která strávila 2 týdny na Odboru MEZ 

v rámci projektu MULTILAW.  

Informace ze CCBE 

Stanovisko CCBE k zástupným (hromadným) žalobám na evropský způsob 

JUDr. Indruchová informovala o stanovisku CCBE k zástupným žalobám na evropský způsob. 

Evropská komise zveřejnila dne 11. dubna 2018 balíček legislativních opatření a priorit v 

oblasti ochrany spotřebitele označovaný jako „New Deal for Consumers“. Balíček zahrnuje dva 

legislativní návrhy týkající se jednak oblasti kolektivního vymáhání práv spotřebitelů a zrušení 

stávající směrnice o žalobách na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany zájmů 

spotřebitelů, jednak revize dalších čtyř spotřebitelských směrnic.  

CCBE zpracovala k iniciativě Evropské komise stanovisko. Monopol na podávání kolektivních 

žalob, který návrh umožňuje kvalifikovaným subjektům, povede k řadě problémů, pokud jde o 

řádný přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele. Eliminace tohoto monopolu tak, aby žaloby 

mohli podávat i advokáti, na které se vztahují přísná deontologická pravidla, by zaručila řádný 

výkon spravedlnosti a lepší ochranu práv spotřebitelů. 

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech 

pro elektronické důkazy v trestních věcech 

JUDr. Indruchová informovala o stanovisku CCBE k návrhu nařízení o evropských předávacích 

a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. 
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Klíčová otázka plynoucí z této legislativní iniciativy je, zda čl. 82 odst. 1) Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU) představuje náležitý právní základ pro nástroj, který donucovacím 

orgánům členského státu umožňuje uložit podnikům nabízejícím v EU elektronické 

komunikace nebo služby elektronické informační společnosti povinnost uchovávat nebo 

předávat elektronické důkazy bez ohledu na to, v jaké jurisdikci podnik působí a kde jsou tyto 

údaje uchovávány.  

Evropský den advokátů 

JUDr. Indruchová informovala o letošním ročníku EDA, který se uskutečnil 25. října 2018, 

jehož tématem bylo: Proč záleží na advokátech: Obrana ochránců právního státu. Propagace 

tohoto dne byla zajištěna skrze: 

-  video s JUDr. Mokrým, prezidentem CCBE s českými titulky 

https://www.youtube.com/watch?v=9_lQxSgjaIg&feature=youtu.be , které zúčastnění Sekce 

shlédli 

- článek do Bulletinu advokacie od Mgr. Vojířové, k dispozici zde: http://www.bulletin-

advokacie.cz/dnes-je-evropsky-den-advokatu3 a v Bulletinu advokacie č. 11/2018. 

 

Evropská úmluva o advokátní profesi  

JUDr. Indruchová informovala o novém vývoji ohledně Evropské úmluvy o advokátní profesi. 

ČAK aktivně lobuje ve věci Evropské úmluvy o advokátní profesi a odeslala na Ministerstvo 

spravedlnosti dopis s žádostí o podporu této Úmluvy.  

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. Následně se 

přidala rovněž belgická delegace a výbor se rozhodl pro vypracování pokynů, které by mohly 

posloužit jako vodítko pro advokáty. Pokyny jednak znovu obecně vysvětlují cíle směrnice 

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

přeshraničním uspořádáním, které se mají oznamovat, dále se zaměřují na problematické pasáže 

konečného znění směrnice.  

Informace z CCBE výborů 

JUDr. Novák informoval členy Sekce, jako předseda CCBE IT výboru, o novele nařízení o 

provádění důkazů, které má zavést elektronizaci v oblasti civilních řízení a propojení národních 

elektronických systémů doručování. Dále zpravil zúčastněné o tom, že na ČAK rovněž vznikla 

Sekce pro IT právo, jejímž je JUDr. Novák je členem a v rámci níž se jedná o technologických 

záležitostech.  

Představenstvo schválilo příspěvek na ELIL ve výši 3000 EUR 

JUDr. Indruchová informovala o schválení příspěvku představenstvem na činnost organizace 

Evropští advokáti na Lesbu (ELIL). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_lQxSgjaIg&feature=youtu.be
http://www.bulletin-advokacie.cz/dnes-je-evropsky-den-advokatu3
http://www.bulletin-advokacie.cz/dnes-je-evropsky-den-advokatu3
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Zprávy zástupců ČAK v mezinárodních organizacích 

Mgr. Krutina (ECBA) informoval o posledním zasedání v Nice, jehož hlavními tématy byly 

Evropský zatykač a terorismus.  

JUDr. Dubecká (IBA) informovala o výroční konferenci, která proběhla ve dnech 7.-12. října 

v Římě na téma korupce. JUDr. Dubecká poprosila MEZ/ČAK o větší medializaci 7 krátkých 

videí s tematikou právního státu, které IBA publikovala na svých webových stránkách zde). 

Videa jsou již na twitteru ČAK a na webu MEZ ČAK. 

JUDr. Ropková (AIJA) informovala o své účasti na Kongresu AIJA ve dnech 28.8.-1.9. 

v Bruselu s poznámkou, že se tato akce čím dál více zaměřuje na tzv. soft skills a že v budoucnu 

se bude podzimní konference vždy věnovat tomuto tématu.  

JUDr. Cilínková informovala o činnostech organizace PEOPIL - ve dnech 6.-9. září se 

zúčastnila v Paříži konference o náhradě škody na zdraví, zejména v sexuální a psychiatrické 

oblasti, a částečně také o odškodnění ve sportu.  

 

Plánované vzdělávací akce a zahraniční návštěvy 

 

• Konference s Kalifornskou advokátní komorou, říjen 2019 

JUDr. Indruchová informovala o plánované konferenci v roce 2019. Odbor mezinárodních 

vztahů informoval na minulých jednáních sekce o možné spolupráci s Kalifornskou advokátní 

komorou a v září 2017 bylo odsouhlaseno, že se uskuteční společná konference v Praze. 

Z uspořádání akce v letošním roce nakonec sešlo z důvodu reorganizace Kalifornské advokátní 

komory a vzniku nové advokátní asociace (California Lawyers Association). Předběžně se 

počítá s uspořádáním konference v roce 2019. Během této konference by mohla být podepsána 

Dohoda o přátelství mezi ČAK a Kalifornskou asociací. 

 

• HELP – kurz ochrana dat a práva na soukromí  

JUDr. Novák informoval, že před dvěma lety byl uspořádán distanční HELP kurz Rady Evropy 

na ochranu osobních údajů, který sklidil velký úspěch. Letos byla započata příprava druhého, 

2-3 měsíčního online kurzu, který se uskuteční v příštím roce. „Kick off meeting“ kurzu by se 

mohl uskutečnit v únoru 2019. 

 

• Projekty Multilaw, Trafundit 

JUDr. Indruchová informovala, že v případě schválení projektu Evropskou komisí, se ČAK 

stane partnerem v projektech spolufinancovaných Evropskou komisí MULTILAW 2 a 

TRAFUNDIT.  

 

Aktuálně je ČAK partnerem v projektu Multilaw 1 – výměnných stáží advokátů do 

partnerských zemí projektu. ČAK již přijala 3 advokátky, které se participovaly na činnostech 

mezinárodního odboru. Několik dalších advokátů bylo přijato českými advokátními 

kancelářemi. ČAK vyšle do partnerských zemí projektu 10 advokátů. 

V rámci MULTILAW 2 by ČAK přijala 10 advokátů a vyslala 20 advokátů do partnerských 

zemí projektu. 

 

Cílem projektu TRAFUNDIT je vzdělávání advokátů v ochraně základních práv 

ohrožovaných novými moderními technologiemi. Výše zmíněné téma by bylo součástí 

jednodenního semináře určeného pro advokáty z jedné země anebo semináře v trvání necelých 

dvou dnů, kterého by se mohli zúčastnit advokáti i z ostatních partnerských zemí projektu. 

 

https://www.ibanet.org/rule-of-law-videos-en.aspx
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Informace o akcích, které proběhly 

• Česko-německo-slovenské advokátní Forum  

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 proběhlo Česko-německo-slovenské advokátní fórum 

v saském Görlitzu. Za ČAK byli přítomni Mgr. Lenka Vojířová z Odboru MEZ a místopředseda 

JUDr. Petr Poledník. JUDr. Eva Ropková se ujala přednášky, které bylo tématem fóra: Advokát 

jako podnikatel. Na stejné téma pak vystoupili i zástupci německých komor a Slovenské 

advokátní komory.  

 

• Návštěva texaských soudců a advokátů na ČAKu 

Mgr. Vojířová informovala o uskutečnění besedy texaských soudců a advokátů a českých 

advokátů o advokacii dne 16. října 2018 v prostorách paláce Dunaj. Moderování semináře se 

ujal JUDr. Novák, který byl sám přednášejícím na téma etika a kárné řízení v ČR. Za ČAK dále 

přednesli své příspěvky člen představenstva Mgr. Blažek a JUDr. Schulmann.  

 

• Seminář na téma oddlužení podle EU směrnice o restrukturalizacích  

JUDr. Indruchová informovala, že se dne 2. listopadu 2018 v paláci Dunaj uskutečnil seminář 

na téma oddlužení podle EU směrnice o restrukturalizacích, jehož přednášejícím byl legislativní 

právník Evropské komise, JUDr. Ondřej Vondráček. Seminář byl kapacitně zcela obsazen a 

proběhla rozsáhlá diskuse. 

 

Judikatura SDEU a ESLP – členové Sekce obdrželi vybrané případy ve svých materiálech.  

Různé  

• BREXIT  

Odbor legislativy ČAK (dotaz od Ministerstva spravedlnosti ČR) požádal sekci MEZ o názor 

ve věci týkající se BREXITu. Zúčastnění se shodli, že potřebují více času a přípravy na 

zhodnocení věci a že své vyjádření zašlou emailem. 

Aktuálně se Ministerstvo spravedlnosti zabývá mj. možnými dopady tzv. BREXITU na 

postavení britských státních příslušníků oprávněných poskytovat právní služby na území České 

republiky, a to v případě, že nedojde k uzavření přístupové dohody. 

 

JUDr. Indruchová poděkovala členům, kteří zpracovali otázky pro advokátní zkoušky.  

JUDr. Indruchová poděkovala přítomným členům za aktivní účast na Sekci a ukončila jednání.  

Další zasedaní Sekce MEZ proběhne v roce 2019. 


