
Zápis ze sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 24.2.2021  

  

Přítomni: JUDr. Antonín Mokrý (předseda sekce), JUDr. Stanislav Balík, Dr. Iur. Erwin Hanslik, Arthur 

Braun, JUDr. Jiří Novák, Mgr. Jakub Pohl, RA Theobald Hans-Ulrich, Mgr. Jaroslava Trojanová, JUDr. 

Petr Poledník, JUDr. Eva Ropková, JUDr. Anna Márová, JUDr. Petr Čáp, Mgr. Kamil Blažek, JUDr. 

Eva Indruchová, Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. Alžběta Recová, Mgr. Veronika Slováčková, Bc. Andrea 

Peukertová 

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

Maisner, Mgr. Miroslav Krutina, JUDr. Martina Doležalová, JUDr. Petr Bříza, Mgr. Cilínek, JUDr. Jiří 

Kmec, Prof. JUDr. Pavel Šturma, JUDr. Lenka Vidovičová, Mgr. Robert Tschöpl, Mgr. Tomáš 

Matějovský.  

  

Zahájení on-line Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 

 

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

s pandemií COVID-19. Vznesl též dotaz na přítomné, zdali souhlasí s nahráváním sekce z důvodů lepší 

protokolace.  

 

CCBE  

 

• Nové předsednictví pro rok 2021 a nový tajemník CCBE 

 

JUDr. Mokrý v úvodu krátce informoval o činnosti CCBE v loňském roce a také ostatních organizacích, 

jejíž je ČAK členem. Podrobnější informace jsou dostupné v článku v Bulletinu advokacie 1-2/21, 

kterým každý rok do Bulletinu advokacie přispívají zástupci ČAK v mezinárodních organizacích. 

Hodnocení činnosti CCBE za rok 2020 je celkově kladné i přes některá náročná témata, např: vnitřní 

organizace CCBE - post nového tajemníka, Brexit. 

Bylo zvoleno nové předsednictví CCBE: 

Prezidentkou CCBE se stala Margarete von Galen z Německa. 

1. Vice-prezidentem se stal James MacGuill z Irska, 

2. Vice-prezidentem se stal Panagiotis Perakis z Řecka, 

3. Vice-prezidentem se stal Pierre-Dominique Schupp ze Švýcarska. 

 

Novým tajemníkem se stal Simone Cuomo (dříve senior legal advisor CCBE). JUDr. Mokrý byl členem 

výběrové komise. 

 

 

 

 

 



• Veřejná konzultace o právním státě 2021 (JUDr. Mokrý) 

 

JUDr. Mokrý informoval, že Komise tento rok spustila veřejnou konzultaci pro vypracování své Výroční 

zprávy o právním státu 3. února a obrátila se na základě loňské spolupráce na advokátní komory přímo, 

rovněž kontaktovala i CCBE. Opětovně šlo o zjištění, jak vypadá situace právního státu v jednotlivých 

členských státech Unie. Komise zmínila, že se v letošním roce se mají oslovené subjekty, kromě souhrnu 

legislativy, judikatury apod., zaměřit na konkrétní pozitivní a negativní příklady, jež podrývají, či 

naopak prosazují principy právního státu, které ideálně souvisejí s advokátní profesí. Může se jednat o 

systémové změny, ale i například o individuální excesy. ČAK se do tohoto projektu opět zapojila a 

poskytla Komisi potřebné informace. Komise chce tuto konzultaci provádět každoročně, nyní se 

zpracovává další zpráva – doplnění toho, co nebylo pokryto v původní zprávě roku 2020 a počátek roku 

2021. Zpráva byla publikována a zveřejněna v Advokátním deníku. 

 

• UK členství (JUDr. Mokrý) 

 

JUDr. Mokrý informoval, že dne 27. listopadu 2020 v rámci Plenárního zasedání CCBE bylo po tříletých 

diskusích schváleno tzv. hybridní členství UK v CCBE. Delegace UK se bude nadále účastnit jednání 

CCBE a jejich výborů. Zároveň byla odsouhlasena potřebná změna Stanov k zakotvení tohoto druhu 

členství, a to v souladu s návrhem české delegace. Další technické podrobnosti budou nadále dojednány, 

delegace UK počítá s úhradou příspěvku CCBE ve výši 50% stávajícího příspěvku (což je velký úspěch, 

vzhledem k tomu, že příspěvek UK doposud tvořil 8% příjmu rozpočtu CCBE). Česká delegace v čele 

s JUDr. Mokrým po celou dobu aktivně přispívala do diskuse a připravila řadu podkladů, a to jak o 

vhodné podobě tzv. hybridního členství, ale rovněž ohledně úpravy stanov CCBE, jelikož tento nový 

druh členství doposud neexistoval. Česká delegace a Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu soustavně při 

jednání Stálého výboru, ale rovněž v rámci Finančního výboru CCBE upozorňovaly na možné finanční 

důsledky pro CCBE. Členové delegace UK a britští experti působící ve výborech CCBE vyjádřili 

několikrát oficiálně i v soukromé korespondenci své poděkování české delegaci za vstřícný přístup a 

podporu po celou dobu řešení problematiky Brexitu. 

 

• Digitalizace (JUDr. Mokrý, JUDr. Novák)  

 

JUDr. Mokrý konstatoval, že digitalizace advokátní profese a justičních systémů v EU, ale i jinde ve 

světě, je jednou z aktuálních priorit CCBE, ale i všech jednotlivých členských delegací. Jedná se o velmi 

široké téma, kterému se věnuje mnoho expertních výborů CCBE (výbor IT, Future, Deontology, 

Surveillance, Access to Justice). Jejich priority do jisté míry zrcadlí zejména velmi početné regulatorní 

iniciativy Evropské komise, neomezují se však pouze na ně, neboť úroveň vývoje v jednotlivých 

členských státech je velmi odlišná a digitalizaci přeshraniční spolupráce je potřeba se věnovat i na 

národní úrovni a navzájem si sdělovat příklady dobré praxe a stav pokroku.  

Spolupráce probíhá na mnoha úrovních – CAHAI, Rada Evropy obecně, unijní instituce, FRA, CEPS, 

ELF. 

Pandemie CIVID-19 umocnila zejména digitalizaci ve veřejné správě a justici, což má rovněž vliv na 

rozšíření pozornosti od témat akademických (použití umělé inteligence v oblasti justice, rozhodování 

soudů, činnosti advokátů) na ryze praktická (soudní jednání na dálku, elektronizace spisů, záruky práv 

obhajoby, nárůst počtu nerozhodnutých případů a s tím související úprava case managementu, efektivita 

přeshraniční justiční spolupráce). 

Na evropské úrovni se řeší DSA, Data governance Act, Sdělení Komise k digitalizaci justice, návrh 

nařízení k E-CODEX, příprava stanovisek CCBE, projekt AI 4 Lawyers. 



 

JUDr. Mokrý shrnul digitalizaci justice jako celku, možnosti účasti ze strany advokacie a další formy – 

propojování prostřednictvím digitálních technologií v rámci poskytování právní pomoci, otázky 

elektronizace soudních spisů – k usnadnění přístupu k justici a zrychlení a usnadnění práce a efektivnosti 

advokátů. 

JUDr. Novák coby předseda IT výboru CCBE shrnul nejaktuálnější dění a témata v digitalizaci IT. 

V současné době se intenzivně projednává digitalizace justice a s tím související i advokacie a jejich 

vzájemné propojení (např. právo na živého soudce, do jaké míry by měli mít soudci k dispozici při svém 

rozhodování umělou inteligenci). Komise dále řeší v rámci digitalizace propojení národních registrů 

(obchodní rejstříky). EU zahájila práci na projektu „My e-justice space“, mělo by se jednat o platformu, 

kde si evropští občané budou moci online vyřídit své záležitosti týkající se justice a souvisejících věcí.  

Již před rokem byl v ČR spuštěn úspěšný projekt Skype obhajoba (video komunikace mezi advokáty a 

jejich klienty, kteří jsou ve vězení). Dalším projektem ČAK, na kterém spolupracuje s Ministerstvem 

spravedlnosti, je rozšíření online soudních jednání (např. vytvoření platformy pro online soudní jednání, 

online přístup k elektronickým spisům apod.). 

• Prosba o vyplnění dotazníku CCBE Výboru PD STRAS k čl. 47 Jednacího řádu ESLP 

(Mgr. Vojířová) 

 

Mgr. Vojířová informovala, že soudci ESLP vyhodnocovali fungování článku 47 Jednacího řádu ESLP, 

jež se týká požadavků na podání stížnosti k Soudu a dotázali se CCBE (PD STRAS), zda by obdobný 

průzkum mohl být proveden v rámci advokátní profese se zaměřením na změny, které článek 47 

jednacího řádu ESLP doznal. Reforma článku 47 jednacího řádu ESLP způsobila značné praktické 

obtíže, které PD STRAS opakovaně vznášel na svých výročních jednáních s ESLP. Názor advokátů na 

tuto problematiku bude proto ESLP velmi uvítán, protože může přispět k lepší práci Kanceláře ESLP. 

Dotazník zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24026&tmplid=15  

 

• Corporate Social Responsibility (Mgr. Jakub Pohl) 

 

Mgr. Pohl informoval členy Sekce o činnosti výboru CCBE Corporate Social Responsibilty, jehož je 

členem. Výbor zpracoval stanovisko v souvislosti s legislativní iniciativou Komise v oblasti 

„Substantive corporate governments“. Přes řadu výhrad k iniciativě Komise byl text společného 

stanoviska CCBE odsouhlasen, CCBE musela volit kompromisní řešení, kdy se diplomaticky vyhradila 

proti některým záměrům Komise. Komise se snaží legislativně zakotvit směrem k obchodním 

korporacím povinnost stakeholderů identifikovat své podnikání, brát své zájmy v potaz při rozhodování 

vč. obchodního vedení společnosti (požadavky z pohledu corporate due diligence – audity). Míra tohoto 

zásahu je vnímána Mgr. Pohlem jako vysoká, výsledkem navrhované právní úpravy by mohla být řada 

složitých povinností po všechny podnikatelské subjekty, ač aktuálně se hovoří hlavě o společnostech 

obchodujících na burzách, do jisté míry by se to týkalo i malých a středních podnikatelů. Není jisté, do 

jaké míry by takový zásah ovlivnil činnost advokátů, když situace dopadne na jejich korporátní klientelu. 

Legislativní záměr by měl být představen v druhé polovině roku 2021, mělo by se jednat o směrnici tzn. 

bude určitý prostor pro uvážení členských států při její následné implementaci. Mgr. Pohl doporučil, 

aby se téma za ČAK sledovalo. JUDr. Mokrý shrnul, že CCBE upřednostňuje spíše postupný vývoj, tj. 

aby se společnosti samy dobrovolně k identifikaci přihlašovaly, nikoliv právní úpravu, která by zavedla 

identifikaci coby povinnou. 

 

 

 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24026&tmplid=15


 

Priority ČAK po uskutečnění Sněmu v roce 2021 a diskuse 

členů a hostů Sekce MEZ k činnosti ČAK a Sekce MEZ 

JUDr. Mokrý inicioval diskusi nad níže uvedenými tématy: 

 

- Jaké priority by měla ČAK sledovat v době po Sněmu v r. 2021 v mezinárodní oblasti 

(především v EU)?  

- Co by se mělo zlepšit v práci Sekce MEZ? 

- Máte coby členové Sekce MEZ nějaké připomínky jako advokáti k činnosti ČAK (nejen 

v oblasti mezinárodní) a pokud ano, v čem by se měla zlepšit?   

 

Diskuse členů Sekce: 

JUDr. Novákem byl navržen podnět k diskusi k otázce informovanosti advokátů o mezinárodním dění 

v advokacii resp., jak je mezinárodní problematika komunikována advokátům.   

V rámci této diskuse byly zmíněny tyto dostupné informační toky, které Odbor MEZ využívá: 

- Odbor MEZ každý měsíc zveřejňuje Aktuality EU; 

- Odbor MEZ vydává Newsletter Sekce MEZ; 

- v Advokátním deníku vycházejí odborné články zahrnující judikaturu; zprávy o činnosti 

stále zástupkyně v Bruselu, zprávy ze CCBE a další; 

- pravidelně vychází Bulletin Advokacie ; 

- zprávy z představenstva vč. mezinárodních záležitostí jsou k dispozici advokátům i 

veřejnosti na webových stránkách ČAK;  

- aktuální informace jsou dostupné také prostřednictvím elektronických Newsů;  

- a konečně i na sociální síti Twitter. 

 

Obecně panovala shoda ohledně dobré informovanosti advokátů ze strany ČAK a informace o její 

činnosti byly hodnoceny jako transparentní. ČAK přináší informace o dění související s advokacií 

kvalitně a přehledně. „Dr. Hanslik (advokátní kancelář - Taylor Wessing) má velmi dobrý pocit ohledně 

informovanosti advokátů ze strany České advokátní komory a informace o její činnosti hodnotí jako 

transparentní. Osobně hodnotí toto informovanost advokátů Českou advokátní komorou na velmi 

vysoké úrovni. ČAK přináší informace o dění související s advokacií kvalitně a přehledně, srovnatelné 

s Rakouskem.“ 

Byl zde zmíněn návrh na sjednocení toku informací, protože informačních zdrojů je poměrně hodně 

(Advokátní deník, Twitter, Bulletin).  

Na otázku, kam by se měla ČAK ubírat bylo často zmiňováno, že by mělo být více věcí online, včetně 

např. voleb na Sněmu. ČAK tuto žádost také zaznamenala a touto otázkou se bude muset zabývat Sněm, 

protože jakákoliv změna volebního řádu musí být schválena právě Sněmem. Bohužel tato zásadní změna 

do podzimního Sněmu vyřešit nelze. 

Dále diskuse pokračovala nad úvahami ohledně potenciálního PR poradce ČAK – kde byly nastíněny 

argumenty pro i proti. 

 



Zprávy z představenstva ČAK 

• Memorandum s Bar Council of England and Wales (JUDr. Mokrý)  

 

JUDr. Mokrý informoval o tom, že Odbor mezinárodních vztahů předložil představenstvu návrh 

Memoranda o spolupráci s Bar Council (advokátní komorou sdružující advokáty – tzv. Barristery v 

Anglii a Walesu), které bylo schváleno a podepsáno předsedy obou komor ve čtvrtek 25. února 2020. 

ČAK zde docílila Dohody o vzájemné spolupráci a Memoranda o porozumění mezi těmito dvěma 

Komorami, v otázce vzájemných kontaktů mezi českou a britskou advokacií, tak aby po oddělení VB 

nedošlo k úplnému narušení kontinuity právní pomoci mezi oběma zeměmi, ale naopak aby byla 

zachována podpora působení britských advokátů v České republice a naopak.  

• AML (JUDr. Mokrý, Mgr. Recová)  

 

ČAK se aktivně podílela na přípravě odpovědi CCBE na veřejnou konzultaci Evropské komise ohledně 

Akčního plánu pro komplexní unijní politiku o předcházení praní špinavých peněz a financování 

terorismu (Akční plán v oblasti AML), jež byla spuštěna dne 7. května 2020. CCBE kromě odpovědi na 

dotazník k Akčnímu plánu zpracovala rovněž dva doprovodné dokumenty, které se zaměřovaly zejména 

na dva pilíře Akčního plánu, a to na harmonizaci pravidel na úrovni EU prostřednictvím nařízení a na 

záměr vzniku orgánu supervize na úrovni EU. 

Aktuálně to vypadá, že součástí připravovaného nařízení nebude nic z problematiky, jež zajímá 

advokáty a dotýká se jich, nicméně stále je potřeba argumentovat proti supervizi, kde není nic 

rozhodnuto.  

CCBE a advokátní komory se taktéž angažují ve vzdělávání advokátů v oblasti unijní regulace AML 

prostřednictvím projektu CCBE/ELF (tendr na vzdělávání advokátů). 

Další informace k AML: (viz https://advokatnidenik.cz/2021/01/15/velka-novela-aml-zakona-zavedla-

mnoho-novych-rozsahlych-povinnosti/ ) 

Mgr. Recová informovala o zveřejnění stanoviska ČAK v Advokátním deníku ohledně problematiky 

ALM na evropské úrovni. Na národní úrovni došlo začátkem roku k publikaci implementace směrnice, 

která zavádí nové povinnosti vůči advokátům a všechny 3 hlavní instituce – Komise, Parlament a Rada 

se shodly, že i nadále vidí potřebu sjednotit řešení problematiky ALM na úrovni všech unijních států, 

přičemž Komise aktuálně připravuje návrh nařízení, které by mělo obsahovat právní úpravu týkající se 

finančního a bankovního sektoru z dosavadních směrnic. Iniciativa vzešla zejména ze strany 

Evropského parlamentu. Dalším aktuálním tématem na unijní úrovni je zakotvení tzv. celounijní 

supervize. ČAK se vyjadřovala ke stanovisku a také k připomínkách CCBE k oběma těmto bodům ve 

vztahu k advokacii. Neshoda panovala v návrhu jednotného nařízení z důvodů obav, že by zúžily 

možnost speciální úpravy ve vztahu k advokátům. Snahy o úpravu byly ve všech členských delegacích 

a lobbying byl poměrně úspěšný, jak ve vztahu k národním ministerstvům financí potažmo spravedlnosti 

v některých státech, tak i poté v Radě na evropské úrovni. Oficiální návrh Komise bude publikován 

pravděpodobně během léta. 

 

• Český překlad ESLP příručky pro advokáty (JUDr. Indruchová) 

 

JUDr. Indruchová informovala o pokynu představenstva ČAK o překladu do českého jazyka 

aktualizované příručky pro advokáty v podobě otázek a odpovědí, která primárně obsahuje praktické 

https://advokatnidenik.cz/2021/01/15/velka-novela-aml-zakona-zavedla-mnoho-novych-rozsahlych-povinnosti/
https://advokatnidenik.cz/2021/01/15/velka-novela-aml-zakona-zavedla-mnoho-novych-rozsahlych-povinnosti/


pokyny týkající se podání stížnosti k ESLP. Příručka je k dispozici na internetových stránkách ČAK i 

CCBE (zde v různých jazykových mutacích). 

(viz https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24075&tmplid=15) 

  

• Evropská vzdělávací platforma (JUDr. Indruchová) 

 

JUDr. Indruchová informovala o Evropské vzdělávací platformě, která se před nedávnem stala součástí 

portálu Evropské komise e-Justice, a jejímž cílem je umožnit právnickým profesím přístup ke 

vzdělávacím kurzům zaměřeným na právo EU nebo s ním souvisejícím. Jedná se o komplexní 

vyhledávací nástroj, který umožňuje právním profesionálům vyhledat kurzy v oblasti práva EU, 

poskytovatele vzdělávání a též materiály pro samostudium. V současné době je zatím v testovací fázi. 

(viz https://advokatnidenik.cz/2021/02/11/evropska-vzdelavaci-platforma-je-otevrena-i-pro-ceske-

advokaty-mohou-ji-otestovat/)  

 

Akce a Různé  

• Online seminář s John Marshall Law School (JUDr. Indruchová)  

 

JUDr. Indruchová informovala o tradičním týdenním semináři, který se koná zpravidla na přelomu 

listopadu a prosince v Telči. V důsledku pandemie covid-19 se tento – letos výroční, již 20. seminář – 

uskutečnil poprvé online. Seminář se konal od pátku 4. prosince 2020 do středy 9. prosince 2020 včetně 

víkendu a z důvodu časového posunu v Chicagu probíhal v odpoledních a večerních hodinách 

středoevropského času. Seminář byl velmi kladně hodnocen jak ze strany účastníků, tak i amerických 

lektorů. 

(viz https://advokatnidenik.cz/2020/12/14/vyrocni-20-seminar-john-marshall-law-school-probehl-

uspesne-online/ ) 

• Česko-Slovensko-Německé Anwaltsforum (JUDr. Indruchová) 

 

JUDr. Indruchová informovala o Anwaltsforu. Tématem letošního chystaného fóra je „Well-being 

advokátů.“  Toto fórum bylo přesunuto z loňského roku 2020 na podzim 2021.  

 

• Konference o svěřenských fondech II. ročník (JUDr. Indruchová) 

 

JUDr. Indruchová informovala o konferenci, která se měla uskutečnit 16. dubna 2021, ale musela být 

kvůli pandemii přesunuta na 12. listopad 2021. Poprvé byla organizována v listopadu 2019, jako řečníci 

vystoupili zástupci z Rakouska, Lichtenštejnska a Velké Británie. 

 

• Vybraná judikatura (Mgr. Vojířová) 

 

Mgr. Vojířová informovala, že členům sekce byla vybraná judikatura zaslána emailem. 

 

Příští setkáni Sekce MEZ bude probíhat nejspíš ještě online formou (datum bude upřesněno). 
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