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 Bezpečnostní unie: Komise splnila priority v oblasti bezpečnosti na rok 
2017 
 
Evropská komise dne 7. září 2017 představila zprávu o krocích jejichž cílem je posílit 
bezpečnost na vnějších hranicích EU, zlepšit výměnu informací mezi členskými státy, 
minimalizovat manévrovací prostor teroristů a předcházet radikalizaci. Z těch 
nejdůležitějších stojí za zmínku např. zavedení systematických kontrol, práce na 
zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), návrhy na 
výměnu informací prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů 
(ECRIS) a další. 

Podrobnější informace o jednotlivých krocích jsou k dispozici v češtině na internetové 
stránce: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3082_cs.htm 

 Druhý krok Evropské komise v řízení o nesplnění povinnosti proti Polsku 

Evropská komise 12. září 2017 zaslala Polsku odůvodněné stanovisko, pokud jde o 
polský zákon o organizaci obecných soudů. Trvá totiž na tom, že polský zákon není 
slučitelný s právem EU, neboť zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň (60 
let) a soudců (65 let), což je v rozporu s článkem 157 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) a se směrnicí 2006/54/ES o rovnosti žen a mužů v zaměstnání. 

Navíc to, že ministr spravedlnosti může sám rozhodovat o prodloužení mandátu 
soudců, kteří dosáhli důchodového věku, a odvolávat a jmenovat předsedy soudů, 
vyvolává právní obavy z oslabení nezávislosti polských soudů. Jedná se o rozpor s čl. 
19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii vykládaným ve spojení s článkem 47 Listiny 
základních práv Evropské unie.  

Komise se proto rozhodla přistoupit k další fázi řízení o nesplnění povinnosti. Polské 
orgány mají nyní jeden měsíc na to, aby přijaly nezbytná opatření, a dosáhly tak 
souladu s odůvodněným stanoviskem. Pokud polské orgány nepřijmou odpovídající 
opatření, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU. 
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Zpráva o stavu Unie 

Dne 13. září 2017 vystoupil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před 
poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku s projevem o stavu Unie v roce 2017, 
v němž představil své priority pro nadcházející rok a vizi, jakým směrem by se EU 
mohla ubírat. Komise se v nadcházejícím roce zaměří zejména na posílení evropského 
obchodního programu, konkrétně na otevřenost a transparentnost vyjednávání 
obchodních smluv. Další prioritou je posílení konkurenceschopnosti průmyslové 
základny. Nová strategie pro průmyslovou politiku, kterou Komise navrhuje, by měla 
evropským podnikům umožnit, aby byly na světové špičce v oblasti inovací, 
digitalizace a dekarbonizace. EU podle Junckera by se měla stát lídrem v boji proti 
klimatickým změnám. Klíčovou pak bude i digitální oblast, respektive ochrana 
Evropanů v dnešní digitální době. Komise proto navrhuje zřízení nové evropské 
agentury pro kybernetickou bezpečnost.  

Stanovisko CCBE k advokátnímu tajemství 

V reakci na protiprávní jednání v několika členských zemích ohrožující důvěryhodnost 
vztahu mezi klienty a advokáty, přijala CCBE na zasedání Stálého výboru dne 15. září 
2017 stanovisko k povinnosti mlčenlivosti a advokátnímu tajemství. CCBE zdůrazňuje, 
že navzdory obecně sdílené mylné představě je povinnost mlčenlivosti určena nikoli 
k ochraně advokátů, ale pouze jejich klientů. Jakmile klient konzultuje svoji věc 
s advokátem, má jistotu, že to, co advokátovi sdělil, bude chráněno na základě 
povinnosti advokátního tajemství a zůstane důvěrné. Pro advokáty by bylo nemožné 
poskytovat svoje služby, pokud by klient na základě obavy z možného porušení této 
zásady, nesdělil advokátovi některé informace. Bez mlčenlivosti nelze zajistit 
spravedlivý proces a bez spravedlivého procesu je ohrožena i vláda práva. 
„Mlčenlivost je jedním z pilířů svobody jednotlivce v demokratické společnosti“, dodává 
ve svém stanovisku CCBE.  
 
Celé stanovisko je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOG
Y/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170915_Statement-on-professional-
secrecy_LPP.pdf 

Stanovisko CCBE k novele směrnice o výměně informací v oblasti daní  

Dne 15. září 2017 vydala CCBE stanovisko k novele směrnice 2011/16/EU, pokud jde 
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním 
opatřením, která se mají oznamovat. CCBE vítá, že návrh zohledňuje roli advokátu při 
výkonu spravedlnosti a respektuje advokátní tajemství a povinnost mlčenlivosti. 
Domnívá se však, že návrh by měl ještě lépe odpovídat těmto profesním pilířům a mělo 
by také dojít ke zmírnění plánované byrokratické zátěže.  

Celé stanovisko je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Posit
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ion_papers/EN_TAX_20170915_CCBE-response-to-European-Commission-
proposal-on-intermediaries-Directive.pdf  

Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou vstupuje v platnost 

Dne 21. září 2017 vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní 
dohoda mezi EU a Kanadou (CETA). CETA nabízí evropským podnikům všech 
velikostí nové příležitosti k vývozu do Kanady. Podniky v Unii ročně ušetří 590 milionů 
eur, což je částka, kterou platí ve formě cel na zboží vyvážené do této země. Od 21. 
září se díky dohodě ruší cla na 98 % produktů (celních položek), s nimiž se mezi EU a 
Kanadou obchoduje. Společnosti z EU také získají nejlepší přístup ke kanadským 
veřejným zakázkám, jaký byl dosud subjektům vně Kanady nabídnut, tzn. nejen k 
federálním zakázkám, ale i k zakázkám provincií a obcí. Dohoda přinese prospěch 
zejména menším společnostem, které si nemohou dovolit náklady na byrokracii 
spojenou s vývozem do Kanady.  

Více informací je k dispozici v angličtině na internetové stránce: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156056.pdf 

 Komentář CCBE k revizi štítu mezi EU-USA na ochranu soukromí 

Dne 25. září 2017 zveřejnila CCBE svůj komentář k EU-USA štítu na ochranu 
soukromí v němž uvádí pochybnosti nad zákonností tohoto štítu, které vznikají 
v důsledku nedostatku speciální, transparentní a závazné legislativní kontroly, 
chybějící supervize ze strany nezávislé soudní instituce a nedostatku dostupných 
efektivních ochranných prostředků. 

Celý komentář je k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce: 
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANC
E/SVL_Position_papers/EN_SVL_20170925_CCBE-Comments-on-the-Review-of-
the-EU-U-S-Privacy-Shield-Agreement.pdf  

Dvojí kvalita potravinářských výrobků: Komise vydala pokyny, které 
členským státům pomohou v boji s nekalými obchodními praktikami 

Dne 26. září 2017 vydala Komise pokyny pro spotřebitele, které pomohou při řešení 
nekalých praktik, jako je dvojí kvalita výrobků v rámci EU. V pokynech jsou 
vyjmenovány a vysvětleny příslušné požadavky právních předpisů EU v oblasti 
potravin a ochrany spotřebitele, které musí orgány uplatňovat při posuzování 
případného problému s dvojí kvalitou potravin. 

Pokyny jsou k dispozici v angličtině na internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475  
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Příručka k vydávání a výkonu Evropského zatýkacího rozkazu  

Dne 28. září 2017 vydala Komise Příručku k vydávání a výkonu Evropského 
zatýkacího rozkazu. Příručka by měla usnadnit každodenní práci pracovníků justice i 
advokátů, jelikož obsahuje detailní popis celé procedury včetně odkazů na relevantní 
judikaturu. 

Příručka je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: http://bit.ly/2Adqgh5  

 Digitální summit lídrů EU v Tallinnu 

Ve dnech 28. a 29. září 2017 proběhlo v estonském Tallinnu neformální setkání lídrů 
EU, jehož tématem byla bezpečnost internetu, elektronizace služeb, které svým 
občanům nabízí stát, rozvoj digitální ekonomiky a podpora digitální společnosti. 
Hlavním cílem jednání je přitom zavedení unijního jednotného digitálního trhu do konce 
roku 2018. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker po jednání prohlásil, že 
unijní exekutiva příští rok předloží návrh nových pravidel o spravedlivém a efektivním 
zdanění digitálních firem. Už v následujících měsících pak dojde k vytvoření agentury 
EU pro kybernetickou bezpečnost. 

Evropská komise navrhla zásadní reformu systému DPH v EU 
Dne 4. října 2017 představila Komise plán na největší reformu pravidel DPH v EU za 
poslední čtvrt století. Cílem Komise je dle jejího vyjádřění takový systém DPH, který 
bude bojovat proti daňovým podvodům a zároveň evropským podnikům pomůže těžit 
ze všech výhod jednotného trhu a konkurovat na světových trzích. Novinkou bude také 
zavedení jednotného kontaktního místa, které společnostem, které prodávají do 
zahraničí, usnadní vyřizování administrativy. Obchodníci budou moci předkládat 
daňová prohlášení a provádět platby prostřednictvím centralizovaného internetového 
portálu, ve svém jazyce a podle jednotných pravidel a administrativních šablon jako 
ve své domovské zemi. Členské státy pak si budou DPH odvádět navzájem přímo, 
jako je tomu již u prodeje elektronických služeb. Návrh rovněž zavádí pojem 
certifikované osoby povinné k dani – kategorii pro věrohodné subjekty, které budou 
moci využít zjednodušených a časově méně náročnějších pravidel. Návrh by měl 
alespoň částečně vstoupit v platnost v roce 2019. 

 Evropský parlament schválil zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 
Dne 5. října 2017 vyslovil Evropský parlament souhlas se zřízením 
Úřadu evropského veřejného žalobce, který bude vyšetřovat trestné činy poškozující 
finanční zájmy Evropské unie a v budoucnu také přeshraniční teroristickou činnost.  

Vznik úřadu se sídlem v Lucemburku je výsledkem takzvané posílené spolupráce 
dvacítky unijních zemí včetně České republiky, další země se ale mohou později 
připojit. Centrála úřadu žalobce bude sídlit v Lucemburku, v jednotlivých státech ale 
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budou působit takzvaní pověření žalobci. Předpokládá se, že úřad zahájí práci v roce 
2020. Pro zřízení úřadu se rozhodlo 20 států EU v režimu takzvané posílené 
spolupráce, který umožňují unijní smlouvy. Jde o Belgii, Bulharsko, Česko, 
Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Francii, Itálii, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, 
Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a 
Španělsko. Dánsko, Irsko a Británie mají v této oblasti vyjednanou výjimku, ostatních 
pět států EU se může k posílené spolupráci připojit, pokud o to budou mít zájem. 

Revize směrnice proti praní špinavých peněz 
 
Dne 13. října 2017 pokračoval Evropský parlament, Rada a Komise v trialogu ohledně 
revize 4. směrnice proti praní peněz. Příští trialog se uskuteční dne 14. listopadu 2017. 
Estonské předsednictví v Radě považuje návrh za jednu ze svých priorit. 
 

Výbor PANA přijal zprávu a doporučení týkající se Panama Papers 
 
Dne 17. října 2017 odhlasoval Výbor Evropského parlamentu pro praní peněz, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky zprávu o praní špinavých peněz 
týkající se tzv. Panama Papers a zároveň schválil doporučení z vyšetřování. Výbor ve 
svém vyjádření podporuje výzvu k ustanovení mezinárodní definice offshore 
finančních center, daňových rájů a daňově rizikových států. Poslanci souhlasí s 
návrhem, aby subjekty žádající o offshore účet odůvodnily vlastnictví tohoto účtu a 
vyzývá k pravidelné aktualizaci, propojení a veřejné přístupnosti k registrům 
skutečného vlastnictví. O zprávě a doporučení se bude dále hlasovat na plenárním 
zasedání Parlamentu v prosinci. 
 

Zpráva je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122787/2017-06-30%20Draft%20report.pdf  
 
Doporučení je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122789/2017-06-
30%20Draft%20recommendation.pdf   
 

 Štít EU–USA na ochranu soukromí má za sebou první rok 
Dne 18. října 2017 zveřejnila Evropská komise první výroční zprávu o fungování štítu 
EU–USA na ochranu soukromí, jehož cílem je chránit osobní údaje všech osob v EU 
předávané společnostem v USA ke komerčním účelům. Zpráva konstatuje, že štít na 
ochranu soukromí zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných 
z EU zúčastněným společnostem v USA. Štít EU–USA na ochranu soukromí začal 
fungovat 1. srpna 2016. Tento rámec chrání základní práva všech osob v EU, jejichž 
osobní údaje jsou předávány do Spojených států ke komerčním účelům, a vyjasňuje 
právní prostředí, v němž se pohybují podniky, které s toky údajů mezi EU a USA pracují 
- například při nakupování online nebo používání sociálních sítí v EU může pobočka 
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americké společnosti nebo její obchodní partner sbírat osobní údaje a následně je 
předávat do USA.  

Celá zpráva je anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605619  
 

 Výbor LIBE projednal návrh nařízení o soukromí a elektronických 

komunikacích  

 

Dne 19. října 2017 projednal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
EP návrh nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v 
elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES. 
 
Zpráva je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.011+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS   
 

Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci ohledně zlepšování přeshraničního 
přístupu k elektronickým důkazům v trestních věcech 
 
Dne 20. října 2017 zveřejnila CCBE svou odpověď na veřejnou konzultaci Evropské 
komise. CCBE v dokumentu vychází také ze své komparativní studie týkající se 
vládního sledování cloudových úložišť advokátů, v rámci které upozornila na 
nebezpečné rozlišování mezi „klasickými“ pravidly a pravidly (pokud vůbec existují) pro 
přístup k elektronickým důkazům. Pro takovéto rozlišování a jinou úroveň ochrany 
však neexistují ospravedlnitelné argumenty. CCBE proto vyzývá EU instituce 
k zakotvení stejných klíčových principů pro klasické dokumenty, jako pro elektronická 
data, dále vyzývá k zakotvení jednotné minimální úrovně ochrany, která nemůže být 
obcházena a v poslední řadě, ať už bude zvolen jakýkoliv režim ochrany, ten musí 
v každém případě respektovat nedotknutelnost dat, na která se vztahuje advokátní 
povinnost mlčenlivosti či ochrana důvěrnosti komunikace. 
 
Celý text odpovědi je k dispozici v angličtině na internetové stránce: 
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANC
E/SVL_Position_papers/EN_SVL_20171020_CCBE-Response-Consultation-on-
improving-cross-border-access-to-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf  
 

Výzva pro stejná daňová pravidla pro sdílenou ekonomiku 
 
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval dne 20. října 2017 Evropskou 
komisi a členské státy k rozšíření daňových pravidel i na oblast sdílené a digitální 
ekonomiky. Podle EHSV je zapotřebí vytvořit spravedlivý a vyvážený systém, který by 
měl být aplikovaný napříč EU. Zároveň však EHSV vybízí zákonodárce k dodržování 
zásad neutrality, které zaručují přístup na trh a spravedlivé podmínky pro klasické i 
nové formy podnikání. 
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Nová zpráva Agentury EU pro základní práva 
 
Dne 23. října 2017 vydala Agentura EU pro základní práva (FRA) svoji druhou zprávu 
pod názvem „Sledování zpravodajskými službami: záruky ochrany základních práv a 
prostředky nápravy v Evropské unii“. Publikace zkoumá právní změny, k nimž došlo 
od vydání první zprávy v roce 2015, a poprvé zachycuje názory samotných odborníků 
na zpravodajské služby a správců údajů s cílem zjistit, jak tyto právní předpisy fungují 
v praxi. Zpráva ukazuje, jak jsou pro zvýšení bezpečnosti a dodržování základních 
práv zapotřebí jasné právní rámce, spolehlivé záruky a účinný dohled. 
 
Zpráva je v anglickém jazyce dostupná na internetové stránce: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega  
 

Pracovní program Komise 2018 
 
Dne 24. října 2017 předložila Evropská komise svůj pracovní program na rok 2018. 
Hlavními body pracovního programu Komise pro příští rok je celkem 26 nových 
iniciativ, které Komise předloží do května 2018 a návrhy na budoucí fungování EU27, 
včetně rozpočtu EU, evropského ministra hospodářství a financí, rozšíření mandátu 
veřejného žalobce či silnějšího právního státu. S cílem podpořit zaměstnanost, 
investice a růst ekonomiky bude Komise pokračovat v plnění akčního plánu EU pro 
oběhové hospodářství a k dotvoření jednotného digitálního trhu, energetické unie, unie 
kapitálových trhů, hospodářskou a měnovou unii a bankovní unii. K prohloubení 
vnitřního trhu, jeho spravedlivosti a k posílení průmyslové základny přispěje iniciativa 
zaměřená na spravedlivé zdanění v digitální ekonomice, balíček opatření v oblasti 
sociální spravedlnosti a návrh na zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce. 
Komise také předloží nová konkrétní opatření směřující k dokončení bezpečnostní 
unie, pokročí v práci na Evropském programu pro migraci a globální strategii a posílí 
Mechanismus civilní ochrany Unie.  
 

Příručka o mezinárodním dědickém právu 
 
24. října 2017 vydala Komise příručku pod názvem „Dědictví s mezinárodním prvkem“. 
Publikace je určena všem, kteří se chtějí zorientovat v mezinárodním a evropském 
dědickém právu. 
Příručka je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61afb4c0-a71b-11e7-
837e-01aa75ed71a1/language-cs   
 

Usnesení Evropského parlamentu o oznamovatelích 
 

Dne 24. října 2017 přijal Evropský parlament usnesení o legitimních opatřeních na 
ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných 
informací podniků a veřejných orgánů. Parlament v něm navrhuje, aby definice 
oznamovatele byla dostatečně široká, aby pokrývala co největší počet situací, a 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega
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chránila tak zaměstnance soukromého i veřejného sektoru, ale také konzultanty a 
osoby samostatně výdělečně činné. Tato definice by se neměla omezovat pouze na 
oznamování skutečností, které jsou v rozporu se zákonem, ale měla by pokrývat také 
odhalení případů poškozování obecného zájmu. Na evropské úrovni je pak třeba zřídit 
orgán, který se bude zaměřovat přímo na poradenství, pomoc a přijímání oznámení. 
Měla by být zaručena ochrana důvěrnosti a obráceno důkazní břemeno, aby byly co 
nejlépe chráněny osoby, které se rozhodnou určité skutečnosti oznámit. 
 
Usnesení je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/20344/P8_TA-
PROV(2017)0402_CS.docx  

Rada EU přijala obecný přístup ke směrnici o vysílání pracovníků 
Rada EU přijala dne 24. října 2017 obecný přístup k návrhu směrnice o vysílání 
pracovníků. Cílem směrnice je usnadnit poskytování služeb v celé EU a podpořit práva 
pracovníků, kteří jsou vyslaní k dočasné práci v jiném členském státě. Směrnice by 
měla zajistit uplatňování principu stejné odměny za stejnou práci na stejném místě. 
Kromě toho by měla směrnice zajistit, aby bylo odměňování pracovníků v souladu s 
pravidly hostujícího státu, uplatňování kolektivních smluv na vyslané pracovníky a 
rovné zacházení s dočasnými agenturními pracovníky. O finální podobě směrnice nyní 
začne Rada jednat s Parlamentem a Komisí.  

 

Legislativní akt EU poprvé podepsán elektronicky 
Dne 25. října 2017 v Evropském parlamentu proběhlo historicky první elektronické 
podepisování legislativního aktu EU. Předseda Parlamentu Antonio Tajani a zástupce 
estonského předsednictví Matti Maasikas elektronicky podepsali právně závazné texty 
revidovaného nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Tato ukázka možností digitálních 
technologií by měla podpořit zavádění bezpečných a účinných digitálních řešení do 
oblasti veřejného sektoru v rámci EU.  

 Evropský patentový úřad vydal nové Pokyny pro posuzování 
Dne 26. října 2017 zveřejnil Evropský patentový úřad (EPO) nové Pokyny pro 
posuzování, které budou účinné od 1. listopadu 2017. Hlavní změnou je zavedení 
pravomoci předvolat k ústnímu jednání. 
 
Nová pravidla jsou v angličtině k dispozici na internetové stránce: 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2017/e/index.htm  
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 Nové vydání CCBE Newslettru 

Zářijové vydání Newslettru CCBE je k dispozici v českém jazyce na stránkách:  
http://bit.ly/2z1h0PH  

Říjnové vydání Newslettru CCBE je k dispozici v českém jazyce na stránkách:  
http://bit.ly/2y7oBJ1  

 Evropský soudní atlas ve věcech občanských  

Evropský soudní atlas se věcech občanských je nyní nově součástí e-Justice portálu 
Evropské komise. Tato část portálu bude ústředním místem pro praktické informace o 
justiční spolupráci v občanských věcech zahrnujících informace  o evropských 
nástrojích v občanských věcech, včetně informací o úředních oznámeních členských 
států či kontaktů na příslušné soudy nebo orgány, na něž se lze v souvislosti s těmito 
nástroji obracet.  
Evropský soudní atlas je dostupný na internetových stránkách v českém jazyce: 
https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-
cs.do 

 

Judikatura 

 SDEU: právo na tlumočení a překlad v trestním řízení (věc C-278/16) 

 
Soudní dvůr Evropské unie dne 12. října 2017 rozhodl, že pokud je trestní příkaz ve 
věci v původním řízení určen osobě, která neovládá jazyk příslušného řízení, nemůže 
tato osoba rozumět tomu, z čeho je viněna a zároveň tedy vykonávat své právo na 
obhajobu. Proto se čl. 3 směrnice 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad 
v trestním řízení musí vykládat tak, že akt – příkaz upravený vnitrostátním právem za 
účelem trestání méně závažných trestních činů vydaný soudem na základě 
jednostranného zjednodušeného řízení představuje „podstatný dokument“ a jeho 
písemný překlad musí být v souladu s formálními požadavky stanovenými tímto 
ustanovením zajištěn podezřelým nebo stíhaným osobám, které nerozumí jazyku 
dotčeného řízení s cílem umožnit těmto osobám výkon jejich práva na obhajobu 
a zaručit tak spravedlivý proces. 
 
Rozhodnutí je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce:  
http://bit.ly/2AmBPmT  
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 SDEU: výklad práva na usazování (věc C-106/16) 

 
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 25. října 2017 o předběžné otázce týkající se 
výkladu článků 49 a 54 SFEU (právo usazování). Žádost o rozhodnutí byla předložena 
v rámci řízení o žalobě podané společností Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. proti 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz z polského obchodního rejstříku, který tato 
společnost podala v návaznosti na přemístění svého statutárního sídla do 
Lucemburska. SDEU rozhodl, že pokud je přemístění sídla podmíněno likvidací 
společnosti ve státě jejího založení, dochází k omezení svobody usazování v EU. 
 
Rozhodnutí je v českém jazyce k dispozici na internetové stránce: 
http://bit.ly/2h8g4P4  
 
 

 
 
 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK 
 
 

http://bit.ly/2h8g4P4

