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Zápis ze sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ze dne 28. 5. 2018 

 

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

JUDr. Jiří Novák, JUDr. Anna Márová, JUDr. Jiří Kmec, Mgr. Miroslav Krutina, 

Dr. Iur. Erwin Hanslik, RA Theobald Hans-Ulrich, Mgr. Jakub Pohl, JUDr. Petr 

Bříza, Mgr. Denisa Molnár, JUDr. Eva Indruchová, Mgr. Lenka Vojířová, Mgr. 

Veronika Slováčková 

Omluveni: JUDr. Petr Poledník, JUDr. Martina Doležalová, JUDr. Stanislav Balík, JUDr. Eva 

Ropková, Prof. JUDr. Pavel Šturma, JUDr. Dagmar Dubecká 

 

Dr. Mokrý zahájil Sekci a přivítal přítomné. Poté představil novou kolegyni Mgr. Veroniku 

Slováčkovou, asistentku z Odboru mezinárodních vztahů, která na odbor MEZ nastoupila 

v březnu tohoto roku. 

 

CCBE 

Dr. Mokrý poděkoval Odboru MEZ za spoluorganizaci Plenárního zasedání CCBE v Praze, 

které bylo uspořádáno v návaznosti na jeho letošního prezidenství v CCBE, a dalších 

přidružených odborných a společenských akcí (zasedání výborů CCBE, konference Innovative 

Legal Services Forum, slavnostní recepce a gala večeře), které se uskutečnily ve dnech 16.-18. 

května 2018. 

Konference Innovative Legal Services Forum 

Na konferenci Innovative Legal Services Forum, která byla již po 3. uspořádaná mediálním 

domem Economia (mj. i za podpory ČAK) byl i panel CCBE, jemuž předsedal JUDr. Maisner. 

JUDr. Mokrý zhodnotil konferenci jako špičkovou, co se týče jak příspěvků, tak organizace. 

Přítomným připomenul příspěvek Thierryho Wickerse, předsedy CCBE Výboru pro 

budoucnost advokátní profese a advokátních služeb, který vystoupil v rámci téhož panelu a v 

němž přednesl statistická data ukazující, do jaké míry si jsou lidé vědomi svých právních 

problémů (snad pouhých 15 procent).  

Hromadné žaloby  

Na plenárním zasedání v Praze 18.5.2018 byl schválen návrh odpovědi CCBE k návrhu 

směrnice o zástupných (hromadných) žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o 

zrušení směrnice 2009/22/ES, jejímž cílem je usnadnit přístup spotřebitelů k odškodnění jejich 

újmy způsobené obchodníky. 

Doporučení CCBE o bezplatné právní pomoci  

CCBE schválilo doporučení o bezplatné právní pomoci, které bylo přeloženo do českého 

jazyka.  
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DAC 5  

JUDr. Indruchová informovala o dopise CCBE, kterým CCBE reagovala na dopis ČAK ohledně 

obav z transpozice směrnice 2016/2258 (kterou se mění směrnice 2011/16), pokud jde o přístup 

daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz do českého právního řádu.  

Informace ze CCBE výborů 

JUDr. Novák, Mgr. Krutina a Mgr. Vojířová informovali členy sekce o průběhu výborů CCBE, 

kterých se zúčastnili. Dr. Indruchová pogratulovala JUDr. Novákovi ke zvolení do funkce 

vedoucího CCBE výboru pro IT.  

Infografika CCBE  

Členové Sekce shlédli nové video dostupné na webových stránkách CCBE na téma „The Voice 

of the European Legal Profession“ a k němu infografiku na stejné téma. Jedná se o informační 

kampaň týkající se advokátů a poskytování právních služeb. Mgr. Němec navrhl, aby se video, 

které je ve stávající podobě v angličtině s českými titulky, předabovalo do češtiny. JUDr. 

Mokrý vyjádřil svůj souhlas a zjistí podmínky v CCBE. 

Evropský den advokátů 

JUDr. Indruchová informovala o 5. ročníku Evropského dne advokátů, který se uskuteční dne 

25. října 2018. Bude zaměřen na problematiku právního státu a role advokátů s názvem: Proč 

na advokátech záleží: Obrana ochránců právního státu. ČAK se zapojí do Evropského dne 

advokátů a bude v Bulletinu advokacie publikovat na toto téma odborný článek.  

Zprávy zástupců ČAK v mezinárodních organizacích 

Mgr. Krutina – ECBA (Mgr. Krutina informoval o posledním zasedání) 

JUDr. Vidovičová – FBE - nepřítomna 

JUDr. Dubecká – IBA - nepřítomná, na konci zápisu je přiložena zpráva JUDr. Dubecké o 

pololetním zasedání orgánů IBA v Oslu 24.-27. května 2018 

Mgr. Němec – IBA  

JUDr. Maisner – UIA – nepřítomný  

JUDr. Ropková – AIJA - nepřítomná 

JUDr. Cilínek – PEOPIL - nepřítomný 

JUDr. Novák (InfoPoint) – HELP Rada Evropy – v červnu se uskuteční výroční konference.  

 

Plánované vzdělávací akce a zahraniční návštěvy: 

 

• Projekt Practical Law Academy  

Mgr. Vojířová informovala o tom, že je ČAK partnerem projektu Practical Law 

Academy, jehož předmětem je vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů v právu 

EU, a to během 4-denního semináře, který se uskuteční ve dnech 14. – 17. června 2018 

v prostorách paláce Dunaj. V rámci prvního dne tohoto vzdělávacího bloku se uskuteční 

konference za finanční podpory Visegrádského fondu, v rámci které vystoupí 

přednášející z ČR – Mgr. Krutina, a dále z Maďarska a Polska.  
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Zbývající dny semináře budou provázet 2 přednášející – John Ryder QC a Anton Van 

Dellen, angličtí barristři.  

 

• Projekt Multilaw  

JUDr. Indruchová informovala o tom, že ČAK je dále partnerem projektu MULTILAW, 

který je zaměřen na dvoutýdenní stáže advokátů. ČR již přivítala 4 advokáty 

z partnerských zemí projektů, ČAK si jako místo stáže vybraly 2 advokátky ze 

Španělska.  

 

• Oslavy 100 let výročí ČS advokacie  

JUDr. Indruchová informovala o tom, že ve dnech 20. – 23. září 2018 se uskuteční 

oslavy 100 let výročí česko-slovenské advokacie za účasti zahraničních hostů. 

Pozvánky hostům byly rozeslány, čekáme na odezvu. 

 

• Seminář a recepce s právníky z Texasu  

Mgr. Vojířová informovala o tom, že Odbor MEZ spoluorganizuje seminář pro cca 40 

amerických právníků – povětšinou advokátů a soudců ze státu Texas, jejichž výjezd do 

České republiky se uskuteční ve dnech 14. – 21. října 2018. Během tohoto týdne se 

kromě semináře s českými advokáty zúčastní setkání na PrF UK, absolvují návštěvu 

Parlamentu ČR, návštěvu soudu, setkají se s dalšími představiteli české justice. Seminář 

s českými advokáty je plánován na úterý 16. října ve 14:00 v prostorách paláce Dunaj.  

 

• Česko-německo-slovenské advokátní fórum 

JUDr. Indruchová informovala o tom, že Česko-německo-slovenské advokátní fórum 

se uskuteční v tomto roce v Sasku v Görlitzu ve dnech 9. – 10.11. Tématem fóra bude 

pro rok 2018 téma: Advokát jako podnikatel. Za ČAK vystoupí advokátka JUDr. Eva 

Ropková.  

 

• Distanční on-line kurz HELP: Ochrana osobních údajů a práva na soukromí  
Opakování kurzu Ochrana osobních údajů a práva na soukromí pod záštitou Rady 

Evropy a programu HELP bylo vzhledem k velkému zájmu o první kurz schváleno a je 

plánován na začátek příštího roku. 

 

• Seminář týkající se odkrývání vlastnických struktur  

JUDr. Indruchová informovala o tom, že představenstvo ČAK schválilo uskutečnění 

semináře na téma identifikace vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických 

osob a uspořádání bez právní osobnosti. Seminář se uskuteční na podzim 2018. 

Přednášejícím bude JUDr. Ondřej Vondráček, legislativní právník generálního 

ředitelství Spravedlnost & Spotřebitel Evropské komise. 

 

• Mezinárodní trestní konference ABA – Global White Collar Crime 

JUDr. Indruchová informovala o tom, že Odbor mezinárodních vztahů byl informován 

panem Lucianem Dervanem, předsedou Sekce Trestního soudnictví Americké 

advokátní komory (ABA) a též předsedou Sekce Global White Collar Crime Institute, 

o plánované konferenci s totožným názvem Global White Collar Crime Institute, která 

by se měla uskutečnit v roce 2019 v Praze. Třetí ročník konference je předběžně 

plánován někdy v týdnu od 24. června 2019 v Praze. The Global White Collar Crime 

Institute je jednou z předních konferencí této sekce, která je pořádána každé 2 roky, a je 

zaměřena na vývoj v oblasti trestního práva a trestné činnosti – tzv. „bílých límečků“ 

(white collar criminal law). 

http://www.6kbw.com/people/barristers/john-ryder-qc
http://www.goldsmithchambers.com/barristers/dr-anton-van-dellen/
http://www.goldsmithchambers.com/barristers/dr-anton-van-dellen/
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Informace o akcích, které proběhly: 

 

• Seminář PEOPIL  

Mgr. Vojířová informovala o tom, že 23. března 2018 se v prostorách ČAK uskutečnila 

konference organizace PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury 

Lawyers) pro skupinu mladých advokátů, na jejímž průběhu se podílel odbor MEZ. 

K tématům této konference se řadily různé příspěvky např. sportovní úrazy pro zimních 

sportech, využití svědeckých výpovědí ve věcech podání žaloby u úrazů, místní 

standardní dokazování u anglických soudů aj. Konference byla hodnocena účastníky 

jako zatím nejlepší, která byla zatím v rámci této skupiny mladých advokátů 

organizována. 

 

• Návštěva dánských advokátů na ČAKu  

Mgr. Vojířová informovala o tom, že 20. dubna 2018 navštívila ČAK delegace cca 40 

dánských advokátů. Advokátů se ujala Mgr. Vojířová a přednesla obecnou prezentaci o 

ČAKu, její historii a orgánech ČAK. V doplňujících dotazech se dánští advokáti 

zajímali o povinné vzdělávání advokátů, o kárné řízení a kárná opatření apod. 

 

• Seminář o oddlužení podle EU směrnice o restrukturalizacích  

JUDr. Indruchová informovala o tom, že v  březnu 2018 se uskutečnil na ČAKu úspěšný 

seminář na téma oddlužení podle EU směrnice o restrukturalizacích, který v paláci 

Dunaj vedl JUDr. Ondřej Vondráček, legislativní právník generálního ředitelství 

Spravedlnost & Spotřebitel Evropské komise. 

 

Různé: 

  

• ERA – informace o slevě – JUDr. Indruchová informovala o akcích pořádaných ERA 

a o 25% slevě, která je exkluzivně sjednána pro české advokáty. 

 

• Newsletter Odboru MEZ – JUDr. Eva Indruchová informovala o Newsletteru odboru 

MEZ, jehož obsahem jsou zajímavé informace z mezinárodního prostředí a který je 

k dispozici všem advokátům a advokátním koncipientům. 

 

Judikatura SDEU a ESLP: 

Členové sekce obdrželi seznam zajímavých judikátů ESLP a SDEU: 

- Rozsudek ve věci C‑575/16 EK proti České republice – SDEU rozhodl, že 

podmínka české národnosti u notářů je diskriminační. 

- Porušení práva advokáta na svobodu projevu rozhodnutí ESLP ve věc Ottan proti 

Francii č. 41841/12 ze dne 19. dubna 2018 

- Povinné zastoupení advokáta advokátem v trestním řízení – rozhodnutí ESLP ve 

věci Correia de Matos proti Portugalsku č. 56402/12 ze dne 4. dubna 2018 

 

JUDr. Petr Bříza upozornil na judikát SDEU z roku 2016 týkajícím se prorogační doložky a 

poskytl odkaz: 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doc

lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=454544 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=454544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=454544
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Další zasedání sekce se uskuteční na podzim. Členové sekce vyjádří své preference stran data 

jednání prostřednictvím Doodle hlasování, které zprostředkuje odbor MEZ.  

 

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

 
 

Příloha: Zpráva JUDr. Dubecké 

 

ZPRÁVA O POLOLETNÍM ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ IBA V OSLU 24.-27. KVĚTNA 2018 

JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D. 

Ve shora uvedených dnech se konalo v Oslu pololetní zasedání orgánů IBA. Jednání předcházela 

konference o záležitostech komor, kterou otevíral Martin Šolc coby prezident IBA. Konference jsem 

se nezúčastnila, nicméně z podkladů, které mám k dispozici (a i ze zprávy, kterou jsem obdržela od 

Martina Šolce) vybírám následující panelové diskuse: 

• Útoky na vládu práva (kupř. v Polsku a Maďarsku) 

• Role komor při propagaci trhu právních služeb 

• Trendy v právním vzdělávání 

• Pravděpodobné scénáře Brexitu a jejich dopad na advokáty a jejich činnost 

 

Z vlastního zasedání orgánů IBA bych chtěla zmínit: 

• Otevřená fóra (IBA Open forum a Bar Leaders‘ forum) 

• Zasedání Rady IBA (IBA Council, nejvyššího orgánu IBA) 

 

Obsah jednání bych chtěla stručně charakterizovat takto: 

1. Otevřená fóra 

(a) Diversita je jedním ze základních parametrů jakékoliv jednotky operující v oblasti právních 

služeb. Nejde jen o zastoupení žen, ale i menšin, geografickou reprezentaci apod. Je 

prokazatelné, že diverzita produkuje lepší výsledky než jednobarevnost. Nebytnost inkluze. 

(b) Pracovní skupina OECD-IBA, zabývající se povinnostmi advokáta při využívání offshorových 

struktur – informace o stavu jednání 

(c) Revize fungování IBA z pohledu institucionálních členů (komor) – dlouhou dobu trvající 

diskuse s prezidentem IBA a koordinátory jím sestavených pracovních skupin. 

2. Rada IBA 

(a) Rada minutou ticha uctila památku Marijana Hanžekoviče a Jana van de Veena 

(b) Rada vyslechla zprávy prezidenta, viceprezidenta a generálního tajemníka IBA 

(c) Rada vyslechla zprávu o financích IBA 
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(d) Rada vyslechla každoroční zprávu výkonného ředitele IBA 

(e) Rada strávila téměř dvě hodiny diskusí o věcech, týkajících se aktivit IBA v oblasti vydávání 

právně nezávazných předpisů – tzv. soft law. Diskusi vedl předseda Komise pro věci Komor 

Cladio Visco. Názory odpůrců soft law presentoval významný německá advokát Hans-Jurgen 

Hellwig, názory zastánců newyorská advokátka a budoucí předsedkyně IBA Deborah Enix-

Ross. Diskuse se nakonec výrazně připojila na stranu zastánců soft law a její důraz se pak 

přesunul na nezbytnost včasné informovanosti komor a inkluzivity procesu 

(f) Rada vyslechla zprávu prezidenta o revizi organizace IBA 

(g) Rada přijala za plného člena Antigua and Barbuda Bar Association 

(h) Rada vyslechla celou řadu dalších zpráv včetně zprávy o budoucích konferencích. Nejbližší 

výroční konference IBA se bude konat v říjnu v Římě, nejbližší pololetní zasedání v květnu 

příštího roku v Budapešti. 

 

 

 

 

 

 


