
Zápis ze sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 19. 2. 2018 

 

Přítomni: JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Jiří Novák, JUDr. Anna Márová, JUDr. Martina 

Doležalová, JUDr. Jiří Kmec, Mgr. Miroslav Krutina, Dr. Iur. Erwin Hanslik, Mgr. 

Jakub Pohl, JUDr. Eva Indruchová, Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. Alžběta Recová 

Omluveni: Mgr. Robert Němec, JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Petr Bříza, Mgr. Petr Cilínek, 

Mgr. Denisa Molnár, JUDr. Eva Ropková, RA Theobald Hans-Ulrich 

Hosté: JUDr. Martin Maisner, stážistky ze Španělska a Řecka (projekt MULTILAW) 

 

 

JUDr. Mokrý zahájil sekci a přivítal přítomné. Nato informoval o obměně některých členů 

Sekce – novým místopředsedou se stal Mgr. Němec, novými členy pak JUDr. Jiří Kmec a 

Arthur Braun. Na funkci naopak rezignoval JUDr. David Štros.   

Změny nastaly i ve složení zástupců ČAK v mezinárodních organizacích: 

- Mgr. Němec byl představenstvem ČAK zvolen zástupcem ČAK (Bar Executive Officer) 

v International Bar Association (IBA); JUDr. Dubecká i nadále v IBA zůstává 

zástupkyní ČAK (IBA Council Member);  

- JUDr. Štros končí z rozhodnutí představenstva jako zástupce ČAK v FBE, jeho 

nástupkyní byla představenstvem zvolena JUDr. Vidovičová 

- JUDr. Doležalové uplynul mandát pro zastupování ČAK v UIA, jejím nástupcem se 

z rozhodnutí představenstva stal JUDr. Maisner. 

 

Prestižní pro českou advokacii je, že prezidentem IBA je již druhým rokem český advokát 

JUDr. Martin Šolc, a prezidentem CCBE pro r. 2018 JUDr. Antonín Mokrý.  

 

CCBE 

JUDr. Mokrý informuje, že novým členem delegace CCBE se stal JUDr. Vladimír Jirousek, 

předseda ČAK.  Nově byli též jmenováni experti do dalších výborů – JUDr. Maisner do výboru 

pro právo IT a podskupiny pro on-line platformy pro poskytování právních služeb, Mgr. Kamil 

Blažek pak do výboru International Legal Services, který se zabývá fungováním nadnárodních 

advokátních firem.  

V listopadu 2017 udělilo CCBE Cenu za lidská práva za r. 2017 gruzínskému advokátovi a 

současnému předsedovi Gruzínské AK Zazimu Khatiashvilli, který je bojovníkem za 

nezávislost gruzínské advokacie v souvislosti se změnami, které se v této země dějí. V Gruzii 

jsou velmi komplikované vztahy, trestně stíháno a vězněno bylo / je cca  100 advokátů, za 

jejichž osvobození Z. Khatiashvilli bojoval. ČAK na Cenu za lidská práva navrhovala JUDr. 

Dagmar Burešovou, v souboji však byl bohužel upřednostněn gruzínský kandidát.  



V souladu se zvykem konat jarní plenární zasedání v zemi úřadujícího prezidenta CCBE se 

příští plenární zasedání uskuteční dne 18. května 2018 v Praze. Současně se CCBE připojí i 

ke konferenci, kterou pořádá nakladatelství Economia, s názvem Innovation Legal Services 

Forum 2018. Přednášet budou experti, kteří se zabývají budoucností advokátních služeb, 

přičemž vlastní panel bude mít i CCBE.   

Dr. Mokrý se dotazuje, zda má někdo zájem zapojit se do pracovní skupiny zabývající se 

tvorbou a přípravou Evropské konvence o advokátní profesi, která je připravována na půdě 

Rady Evropy. CCBE by se měla na její tvorbě podílet, ideálně upravit směr, kterým by se 

advokátní profese měla odvíjet. CCBE by tuto konvenci ráda dostala do pozice vymahatelného 

právního dokumentu, a to v rámci všech členských zemí Rady Evropy + zemí, které by se chtěly 

připojit i mimo její působnost. Členstvím v pracovní skupině byl pověřen Mgr. Krutina.  

Dr. Novák je členem Výboru IT, který se v současné době zabývá i definováním pojmu 

„národní bezpečnost“. Různé země přistupují k tomuto pojmu různě, proto by bylo žádoucí, 

aby si advokáti sjednotili, co pod tímto pojmem chápou a co pod něj spadá, aby byla usnadněna 

ochrana v této oblasti, která není dostatečná. Národní bezpečnost je oblast, ve které mohou mít 

státní složky výjimky ze sledování komunikace, a to i mezi advokáty. Je zapotřebí upřesnit, kdy 

lze výluku použít a kdy nikoli.   

V této souvislosti - CCBE zaslala Amicus Curiae Brief k Nejvyššímu soudu USA, který 

přezkoumává aktivitu americké vlády ve vztahu k možnosti odposlouchávání nebo napojování 

na data na serverech v Irsku, zejména na úložištích, které má ve správě Microsoft. USA tvrdí, 

že postupují podle právního pořádku, který říká, že pokud má správce rezidenci v USA, tzn. je 

americkou firmou, a ukládá data i v zahraničí, může americká vláda zasahovat a získávat 

informace i ze serverů mimo území USA. Evropa toto nemůže nechat bez odezvy, brání se 

Microsoft i CCBE, kterou zastupují američtí právníci.  

CCBE vydala výroční zprávu za r. 2017, je k dispozici na www.ccbe.eu. 

CCBE, resp. Výbor pro mezinárodní služby (International Legal Services), bude 

pravděpodobně angažovat právníky, kteří by se zajímali o problematiku CETA – obchodní 

dohody mezi EU a Kanadou, kterou schválil Evropský parlament v únoru 2017 a jejímž cíle je 

usnadňovat obchod a investice. Právníci by měli být obeznámeni s tokem vzájemných služeb 

mezi Kanadou a Evropou a posléze specifikovat, zda by byl výhodný volný pohyb advokátů.  

CCBE, ve spolupráci s Radou Evropy, organizuje v Arménii pro tamní advokáty konferenci 

s názvem „Profesní tajemství advokáta: výzvy v moderní společnosti“, kde budou přednášet i 

Dr. Balík a Dr. Novák. Situace v arménské advokacii není jednoduchá. Panují obavy, že 

Arménie nastupuje nedemokraticky orientovanou cestu. Advokacie není nezávislá, Arménská 

advokátní komora údajně postupuje proti advokátům, možná i z politických důvodů. Na CCBE 

se obracejí arménští advokáti žijících v zahraničí, kteří se snaží tento stav zvrátit, kromě jiného 

také uvádějí, že jim advokátní komora brání v zápisu do seznamu advokátů.  

Evropská komise připravuje novou strategii týkající se vzdělávání v právních profesí 

v odvětví evropského práva. Do 26. dubna 2018 je k dispozici dotazník EK ve formě veřejné 

konzultace, jejímž smyslem je zjistit preference směřování budoucí strategie. K vyplnění 

dotazníku, který je k dispozici na 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneralConsultationEuropeanJudicialTraining,  

jsou vyzýváni advokáti i zástupci jiných právnických profesí.  

http://www.ccbe.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneralConsultationEuropeanJudicialTraining


Vzdělávací akce 

Projekt MULTILAW 

Jedná se o projekt výměnných stáží mladých, začínajících advokátů, uskutečňující výměnné 

stáže v rámci zemí participujících v projektu (ČR, Francie, Španělsko, Polsko, Rumunsko, 

Litva, Řecko).  ČAK již vyslala do zahraničí 3 advokáty, 4 advokáti pak přijeli ze zahraničí na 

stáž do ČR. Nabídky k účasti v projektu jsou uveřejňovány na webu ČAK, prostřednictvím 

Newsletteru i Twitteru ČAK. 

 

Advokátní akademie 

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání mladých advokátů a koncipientů v oblasti evropského 

práva, přednášejícími jsou angličtí barristeři a zástupci unijních institucí. Jedno ze školení se 

bude konat i v Praze, a to ve dnech 14. – 17. června 2018. Více informací naleznete na 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18430&tmplid=15 

 

Distanční on-line kurz HELP: Ochrana osobních údajů a práva na soukromí 

Pro velký zájem bylo rozhodnuto o opakování tohoto kurzu, zatím však není stanoveno datum.  

Letní škola právní angličtiny pro advokáty a advokátní koncipienty v Dublinu 

Tuto letní školu pořádá ve dnech 16. – 20. července 2018 pro zahraniční advokáty Irská 

advokátní komora. Informace jsou k dispozici na https://www.lawsociety.ie/Legalenglish. 

Konference IBA v Praze 

Ve dnech 12. – 13. listopadu 2018 se v Praze uskuteční regionální protikorupční konference se 

zaměřením na střední, jižní a východní Evropu a střední Asii, jejíž program se bude věnovat 

trestní odpovědnosti právnických osob (hlavně ve světle posledních doporučení OECD), 

advokátní povinnosti mlčenlivosti, integritě soudců, dohodám o vině a trestu, důsledkům 

porušování sankcí, roli novinářů a neziskových organizací při odkrývání korupce atd. Jazykem 

konference bude angličtina. Účastnický poplatek činí cca 900 EUR. 

 

Seminář na téma oddlužení podle EU směrnice o restrukturalizacích 

Představenstvo ČAK schválilo uskutečnění semináře na téma oddlužení podle aktuálního 

návrhu EU směrnice o restrukturalizacích. Přednášejícím bude pan JUDr. Ondřej Vondráček 

Ph.D., LL.M., legislativní právník generálního ředitelství Spravedlnost & Spotřebitel Evropské 

komise. Seminář se uskuteční 26. března 2018 v kinosále paláce Dunaj a členům Sekce bude 

zaslána pozvánka. 

 

Proběhlé akce 

Seminář s Asociací Masaryk 

Jako každý rok, konal se i v září 2017 celodenní seminář, a to na téma „Profesní mlčenlivost a 

profese advokáta“.  Seminář se bude konat i v letošním roce, téma však dosud není určeno. 

 

Návštěva zástupců Ománské advokátní komory 

V září navštívili ČAK zástupci Ománské AK, v čele s jejím předsedou. Zajímali se o fungování 

české advokacie a justiční systém vůbec. Zástupci ČAK byli recipročně pozvání na návštěvu 

Ománu. 

 

https://www.lawsociety.ie/Legalenglish


Česko – Německo – Slovenské advokátní fórum 

Tento tradiční seminář proběhl v říjnu 2017 na Slovensku a jeho tématem bylo: „Advokát 

detektivem – nároky na advokáta při přeshraničním uplatňování práv klienta“. Semináře se 

poprvé zúčastnili i zástupci Rakouska, kteří projevili zájem v budoucnu na tomto Fóru 

participovat. 

  

Seminář ERA 

Ve spolupráci s Evropskou akademií práva se v prosinci se uskutečnil seminář o nařízení EU o 

rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci. Seminář zahrnoval jednak přednáškovou část, 

jednak praktickou část s prací účastníků ve skupinách.  

 

Různé 

V říjnu 2017 se na ČAK obrátila Hornorakouská advokátní komora, a to se žádostí o 

spolupráci při přípravě obdobné právní úpravy, jako má ČR v ustanovení § 25a zákona o 

advokacii – prohlášení o pravosti podpisu, o kterou usilují i rakouští kolegové. 

Představenstvo žádosti vyhovělo a spoluprací v pracovní skupině byl za ČAK pověřen Dr. 

Hanslik.  

Organizace ACLA (All China Lawyers Association) oslovila ČAK s nabídkou stát se 

zakládajícím členem organizace BRILA (Belt and Road International Lawyers Association). 

BRILA by měla být nevládní neziskovou dobrovolnou organizací sdružující advokáty, 

advokátní kanceláře a advokátní komory ze zemí, které by měly participovat v projektu čínské 

vlády Belt and Road Initiative (BRI), tzv. novodobé Hedvábné stezky. JUDr. Maisner se 

v lednu 2018 zúčastnil v Hong Kongu zahájení soudního roku a při té příležitosti se setkal se 

zástupci ACLA. Představenstvo ČAK rozhodlo, že se ČAK stane zakládajícím členem. Se 

zástupci ACLA je v kontaktu i CCBE, velice živě se zajímají o dění v Evropě, patrný je enormní 

zájem o budování mezinárodního obchodu. Je potřebné sledovat vývoj a zejména co to může 

přinést pro české advokáty.  

Mezinárodní odbor bude vydávat Newsletter, který bude obdobný jako Newsletter Sekce MEZ, 

ale bude přístupný všem advokátům a koncipientům. První vydání je k dispozici na  

https://www.cak.cz/assets/mez-h-priloha-newsletter-odboru-mez.pdf 

ČAK zveřejnila výzvu neziskové organizace „Evropští advokáti na Lesbu gGmbH“, která 

zajišťuje právní pomoc migrantům v hotspotu „Moria Camp na řeckém ostrově Lesbos a která 

v současné době hledá další dobrovolníky z řad advokátů. Advokáti poskytují právní pomoc ve 

3týdenních cyklech, hlásit se lze prostřednictvím www.europeanlawyersinlesvos.eu.  

ESLP vydal InfoListy (Factsheets) k profesní povinnosti mlčenlivosti advokáta. InfoListy byly 

přeloženy do českého jazyka a jsou zveřejněny na  https://www.cak.cz/assets/pro-

advokaty/mezinarodni-vztahy/infolisty---ochrana-duvernosti-komunikace-mezi-advokatem-a-

klientem.pdf 

 

Termín příští Sekce byl stanoven na 28.5. 2018 v 16 hod. 

 

Zapsala: Lenka Vobořilová, MEZ 

http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/infolisty---ochrana-duvernosti-komunikace-mezi-advokatem-a-klientem.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/infolisty---ochrana-duvernosti-komunikace-mezi-advokatem-a-klientem.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/infolisty---ochrana-duvernosti-komunikace-mezi-advokatem-a-klientem.pdf

