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Alžběta Recová zastává funkci stálé zástupkyně České advokát‑
ní komory v Bruselu. Zastoupení funguje už více než deset let, 
jeho poslání je ale pořád stejné – chránit zájmy českých advo‑
kátů na evropské úrovni. V rámci mezinárodního odboru České 
advokátní komory má stálé zastoupení na starosti velké množ‑
ství úkolů – od monitoringu legislativy, která by pro advokátní 
obec mohla být relevantní, až po organizaci zahraničních vzdě‑
lávacích cest pro české advokáty.

Co je cílem stálého zastoupení České advokátní komory v Bruselu?
Cílem naší činnosti je především ochrana zájmů a hodnot ad‑
vokátní profese v rámci Evropské unie. Klademe velký důraz 
na respektování demokratických hodnot a principů právního 
státu a snažíme se o to, aby byl hlas české advokacie považován 
i v jiných zemích za relevantní a byl slyšet.

Co tedy tvoří náplň vaší práce?
Náplň mojí práce je velmi široká, za základní stavební kámen 
mé práce lze však považovat členství České advokátní komory 
v Radě evropských advokátních komor. To je mezinárodní orga‑
nizace se sídlem v Bruselu, která skrze advokátní komory zastu‑
puje přibližně milion advokátů z celé Evropy. Tato organizace 
se dělí na 28 expertních výborů, v rámci kterých se připravují 
stanoviska v konkrétních oblastech, o kterých se v rámci organi‑
zace později diskutuje. Já aktuálně za Českou advokátní komoru 

působím ve čtyřech výborech, sleduji však i činnost všech ostat‑
ních výborů, připravuji experty na jednání a zastupuji je v pří‑
padě, že se jich nemohou účastnit. Dále pravidelně jednáme 
s ostatními bruselskými zástupci advokátních komor z jiných 
zemí.

Co spolu řešíte?
V rámci těchto jednání se vzájemně informujeme o aktuální si‑
tuaci v advokacii, plánovaných iniciativách EU a podobně. Zá‑
roveň diskutujeme o dění na národních úrovních a činnosti jed‑
notlivých komor, kterými se můžeme inspirovat. Přesto, že je 
advokacie primárně apolitická, se také připravujeme na dopady 
politických rozhodnutí či změny legislativy, které by advokátní 
obec mohly zasáhnout.

Znamená to, že se účastníte i lobbingu v otázkách, které by pro 
advokáty mohly být relevantní?
Přesně tak. Co se lobbingu týče, ten probíhá zejména skrze 
Radu evropských advokátních komor. Některé zájmy českých 
advokátů však prosazujeme i nezávisle, zejména v oblastech, 
kde Rada evropských advokátních komor není schopna dosta‑
tečně rychle reagovat, nebo v otázkách, kde neexistuje mezi 
členskými delegacemi shoda. V takovém případě informuji 
představenstvo či předsedu české komory o potřebě reagovat 
na dané téma a následně jednám, podle stadia legislativního 
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procesu, s příslušnými zástupci komise, parlamentu i rady. 
Mimoto se účastním řady jednání, konferencí a pracovních 
skupin, které zasedají k tématům, jež jsou pro Českou advokát‑
ní komoru aktuální či dlouhodobou prioritou.

Jaká konkrétní témata máte na mysli?
V březnu jsme například podávali nové připomínky pro jed‑
nání trialogu ohledně návrhu směrnice o zástupných žalo‑
bách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Také jsme 
připomínkovali návrh nařízení o předávacích a uchovávacích 
příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech. Tyto 
připomínky, týkající se zejména procesních záruk jednotlivců, 
advokátní povinnosti mlčenlivosti a zavedení notifikační proce‑
dury, se podařilo prosadit zejména na půdě Evropského parla‑
mentu, legislativní proces však není u konce.

Co dál?
Dále jsem se zabývala finalizací Haagské úmluvy o uznávání 
a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
a možném přistoupení EU k ní. Průběžně se také věnuji otáz‑
kám elektronizace justice. Průběžně monitoruji legislativu 
v oblasti boje proti praní špinavých peněz a v daňové oblasti. 
Témat, kterými se zabýváme, je tedy celá řada.

to je opravdu hodně práce. Jak tedy vypadá váš běžný den?
Běžný den, pokud to lze takto nazvat, trávím částečně v kance‑
láři přípravou rešerší, stanovisek a komunikací se zahraničními 
kolegy. Část každého dne mi zaberou jednání či konference, 
část příprava informací pro interní potřeby České advokátní 
komory. Mimo věcnou práci se dle možností účastním rovněž 
večerních debat a recepcí. Rozšiřování, ale i udržování stávají‑
cích kontaktů, což je samozřejmě pro tuto práci klíčové.

Zmínila jste přípravu informací pro potřeby České advokátní 
komory, jak probíhá vaše spolupráce?
Co se týče přípravy informací pro ni, do mojí agendy spadají jak 
interní zprávy z jednání, tak i tvorba souhrnu informací, které 
jsou pro české advokáty důležité. Ty pro přehlednost reflektují 

až určitá dovršená stadia přípravy zejména unijní legislativy či 
rozhodnutí evropských soudů. V souhrnu bývají každý měsíc 
publikovány ve formě Aktualit z EU v Advokátním deníku, 
ve zkrácené verzi pak v tištěném Bulletinu advokacie.

Mohou se na vás obrátit i jednotliví čeští advokáti?
Rozhodně, dokonce je k tomu vyzývám. Stálé zastoupení v Bru‑
selu formálně spadá pod mezinárodní odbor České advokátní 
komory, dochází tak k přerozdělování dotazů, které v této sou‑
vislosti na komoru přichází. Aktuálně jsou to především dotazy 
českých, ale i evropských a zahraničních advokátů ohledně usa‑
zování v Česku či v zahraničí, otázky ohledně uznávacích zkou‑
šek, překlady dopisů z věznic, informace o zahraničních advo‑
kátních kancelářích, vyhledávání možného spolupracujícího 
advokáta mimo Česko či řešení konkrétní právní otázky v jiném 
členském státě unie. Obrací se na nás rovněž klienti, převáž‑
ně ze zahraničí, pokud si chtějí stěžovat na advokáta v Česku. 
Množí se rovněž dotazy ze strany advokátů o zastupování před 
evropskými soudy. Do budoucna bych byla velmi ráda, kdyby se 
na stálé zastoupení advokáti nadále obraceli nejen v těchto ob‑
lastech, ale také třeba ohledně legislativních nedostatků, které 
pociťují, anebo se svými postřehy z praxe.

Kromě výše zmíněných témat ale pomáháte české advokáty také 
vzdělávat, je to tak?
Je to tak, jak mezinárodní odbor, tak i stálé zastoupení má 
spoustu informací o seminářích, konferencích, možném za‑
pojení do projektů a dalším specializovaném vzdělávání nad 
rámec toho, co je nabízeno advokátům v rámci celoživotního 
vzdělávání. Spousta seminářů je rovněž nabízena on‑line a jsou 
k dispozici zdarma či za velmi nízký poplatek. Pro advokáty 
také organizuji studijní cesty.

Můžete rozvést, o co se jedná?
To jsou cesty, které nabízejí ucelený průřez ohledně fungová‑
ní evropských soudů a bývají doplněny o množství přednášek 
ze strany soudního aparátu, soudců i generálních advokátů 
samotných. Součástí bývá rovněž účast na soudním jedná‑
ní. Letos se cesta konala do Štrasburku, kde se ve spolupráci 
s českým soudcem Alešem Pejchalem, za což mu velmi děkuji, 
podařilo domluvit setkání se šesti soudci Evropského soudu 
pro lidská práva, včetně předsedy soudu, dvěma velvyslanci při 
Radě Evropy a poradkyní stálé tajemnice Rady Evropy. V násle‑
dujícím roce plánujeme studijní cestu do Bruselu.

A těchto cest se mohou účastnit všichni advokáti?
Ano, účastnit se mohou všichni advokáti i advokátní koncipien‑
ti. Samozřejmě je do určité míry limitující, že minimálně část 
programu vždy probíhá v angličtině.

Konzultujete svou činnost i s jinými právníky? Přece jen musíte 
mít přehled v obrovském množství témat…
Ano, vzhledem k množství témat, kterými se zabýváme, by 
veškerá činnost stálého zastoupení byla polovičatá bez zapoje‑
ní jednotlivých advokátů, kteří poskytují svá expertní stanovis‑
ka. Ráda bych do budoucna tuto síť rozšířila o další spolupracu‑
jící advokáty. Tato práce pro Českou advokátní komoru a stálé 
zastoupení je ze strany advokátů poskytována dobrovolně 
a všichni zúčastnění do ní vkládají velké úsilí a spoustu času. 
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Expertní stanoviska advokátů z každodenní praxe zároveň obo‑
hacují naši práci o důležité poznatky, zajišťují názorovou di‑
verzitu a také šetří čas, který můžeme věnovat dalším, neméně 
důležitým otázkám.

stálé zastoupení České advokátní komory v Bruselu působí už 
více než deset let. vyvinula se za tu dobu nějak náplň jeho práce?
V roce 2011 došlo ke změně formy spolupráce, kdy z příležitost‑
ného využívání kanceláře došlo vzhledem k množství agendy 
k vytvoření pozice stálého zástupce. Stálé zastoupení komory 
však funguje již od roku 2008, za jeho otevřením stojí dlouho‑
dobé úsilí a vyjednávání s tehdejším představenstvem komory 
ze strany jejího aktuálního předsedy Vladimíra Jirouska. Stálé 
zastoupení se ale neustále vyvíjí, přestože obecný rámec pracov‑
ní náplně zůstává podobný. Činnost stálého zástupce je do jisté 
míry autonomní, proto záleží na preferencích aktuálního zástup‑
ce, jeho zaměření, jak tuto práci pojme.

Jak tuto práci jako stálá zástupkyně pojímáte vy?
Zpočátku jsem se věnovala pouze otázkám, o které jsem byla 
požádána. Nyní se spolupráce poněkud ustálila, neomezuji se 
proto jen na aktuálně probíraná témata, ale sama se snažím 
na řadu z nich upozorňovat, pokud možno již v prvotních sta‑
diích, aby bylo možné vytvořit dlouhodobější výhled a zaslaná 
doporučení v zájmu advokátů tak mohla být co nejefektivněj‑
ší. Co se týče výhledu do budoucna, ráda bych přijala na stálé 
zastoupení stážistu, o možnostech s vedením České advokátní 
komory i českými právnickými fakultami jednáme. Mám za to, 
že by tato možnost byla pro studenty vyšších ročníků právnic‑
kých fakult i pro komoru oboustranným přínosem.

dokážete pojmenovat největší úspěch, kterého stálé zastoupení 
za dobu své existence dosáhlo?
Shrnout úspěchy posledních deseti let do pár vět je nesmír‑
ně obtížné. Je jich opravdu celá řada, avšak všechny jsou vý‑
sledkem dlouhodobé soustavné práce, stejně jako otevřenosti 
České advokátní komory v rámci mezinárodní spolupráce. 
Za velký úspěch považuji, že se s podporou stálého zastou‑
pení daří renomovaným českým advokátům aktivně působit 
ve vrcholných funkcích orgánů a výborů Rady evropských 
advokátních komor. Například Antonín Mokrý, člen předsta‑
venstva ČAK, v roce 2018 zastával funkci prezidenta této orga‑
nizace a nadále působí jako vedoucí české delegace. V rámci 
rady lze zmínit rovněž prosazení směrnice o právu na přístup 
k obhájci, směrnice o právní pomoci v trestním řízení, pro‑
sazování Evropské úmluvy o profesi advokáta na půdě Rady 
Evropy. 

Co považujete za největší úspěch vy osobně?
Já za jeden z největších úspěchů pro stálé zastoupení považuji 
právě nastavení efektivní a otevřené spolupráce s českou komo‑
rou a následně s okolím. Tato spolupráce myslím není zatížena 
zbytečnou byrokracií a je založena na vzájemné důvěře, která 
nese své ovoce. Nicméně všechny naše úspěchy jsou nesmírně 
cenné a mají na reputaci české advokacie na evropské úrovni 
velký vliv.

Taťána Lysková
tatana.lyskova@economia.cz

Alžběta Recová

Vystudovala právo na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci, kde je rovněž aktuálně 
studentkou doktorského studijního pro-
gramu. Během studia poskytovala také pro 
bono právní poradenství v rámci obecně 
prospěšné společnosti Juris Pro Bono 
Olomouc. V roce 2015 absolvovala stáž 
u České podnikatelské reprezentace při 
Evropské unii, v roce 2016 pak u Soudního 
dvora EU v kanceláři soudce Jiřího Male-
novského. V současné době zastává funkci 
stálé zástupkyně České advokátní komory 
v Bruselu, zároveň působí na pozici in-
formation officer za Českou Advokátní 
Komoru v rámci Rady evropských advokát-
ních komor.


