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z Evropy

Cílem Výboru PECO je podporovat státy 
jihovýchodní a východní Evropy v prosa-
zování principu právního státu a při čin-
nostech na vnitrostátních právních refor-
mách. Výbor dále průběžně monitoruje 
a analyzuje soudní procesy, ve kterých 
figurují advokáti jako oběti porušení lid-
skoprávních ustanovení nebo kde jsou 
jejich práva ohrožena. Výbor PECO je 
tvořen jak členy CCBE, tak i přidružený-
mi advokátními komorami a komorami 
s pozorovatelským statusem. K činnos-
ti ve Výboru PECO jsou přizvány rov-
něž komory ze třetích zemí.

Pane doktore, stal jste se na dva roky v po-
řadí již druhým českým předsedou Výbo-
ru PECO, jak se Vaše současná pozice 
liší od pozice prvního českého předsedy, 
JUDr. Karla Čermáka?
Předně nutno říci, že moje jmenování 
předsedou Výboru PECO je jedním z dal-
ších výsledků aktivní činnosti české dele-
gace v CCBE, stálého zastoupení ČAK 
v Bruselu a prestiže české advokacie, vy-
budované zde zprvu právě Karlem Čer-
mákem a posléze rozvinuté nynějším prv-
ním místopředsedou CCBE Antonínem 
Mokrým. Nevstupuji do neznáma, čin-
nost Výboru PECO jsem dlouhodobě sle-
doval, v loňském roce jsem byl jmenován 
jedním z jeho místopředsedů. Jsem rád, 
že předsednictví zůstalo ve střední Evro-
pě. Nelze přehlédnout, že naše pozice se 
od roku 2001, kdy se předsedou stal Ka-
rel Čermák, výrazně změnila. Před šest-
nácti lety byla česká advokacie v CCBE 
vnímána jako pozorovatelka a jako tako-
vá byla Výborem PECO sledována a pod-
porována, nyní je naopak respektovanou 
advokacií, jež plní svůj kolegiální závazek 
předávat zkušenosti dále. Tato situace bu-
de za běhu mého funkčního období ještě 

markantnější v příštím roce, kdy Antonín 
Mokrý bude prezidentem CCBE a Mar-
tin Šolc prezidentem IBA.

Skladba pozorovatelských států CCBE 
se od té doby podstatně změnila, je jiná 
také jejich motivace, když ji nedoprovází 
přístupová jednání do EU?
Určitě ano, zájem Výboru PECO se posu-
nul dále na východ a jihovýchod, místy se 
z Evropy posouvá do Asie. Motivace a ak-
tivity jednotlivých pozorovatelských advo-
kacií ve vztahu k Výboru PECO a CCBE 
se různí, svoji roli hraje nepochybně i to, 
jaký je v tom kterém státě režim, jaká je 
vůle provést transformaci právního řádu 
a dosáhnout nezávislosti advokacie. Vel-
mi agilní jsou tak např. advokacie gruzín-
ská či albánská, poněkud stranou v po-
slední době zůstává advokacie arménská.

Jaké jsou v současné době hlavní oblasti 
zájmu Výboru PECO?
Zájem se soustřeďuje jednak na Bal-
kán, do některých států na území býva-
lé Jugoslávie, do Albánie i Turecka, jed-
nak do zemí bývalého Sovětského svazu 
(Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Gruzie, 
Ázerbájdžán).

Před časem se diskutovalo o zrušení vý-
boru, proč je důležité jej udržet v činnos-
ti? Jaké jsou priority Vašeho funkční-
ho období?
Úvahy o zrušení Výboru PECO se vedly 
snad od počátku 90. let minulého stole-
tí, kdy byl zřízen, vybavuji si je i z doby 
před nástupem Karla Čermáka do funk-
ce předsedy tohoto výboru. Důvodem, 
proč je třeba Výbor PECO naopak posí-
lit, je potřeba pomoci advokaciím ve zmi-
ňovaných oblastech při ochraně advoka-
cie a její nezávislosti a vést tam osvětu 

o tom, jak funguje advokacie v demokra-
tických právních státech. Výbor PECO by 
se měl podílet i na koordinaci spoluprá-
ce s dalšími výbory CCBE, zaměřenými 
např. na ochranu lidských práv či přístup 
ke spravedlnosti. Uvažuji i o možnosti na-
vázání užší spolupráce s Benátskou komi-
sí, jejíž program je v mnohém podobný.

Jak se ve Výboru PECO projevuje plu-
ralita názorů na advokátní tematiku? Je 
Výbor PECO aktivní i tam, kde se může 
účastnit odborná veřejnost?
Výměna názorů je oboustranně užitečná 
a často velmi zajímavá. Ve Výboru PECO 
zasedají advokáti z řady zemí, které spo-
juje zájem nejen o advokacii, ale i o po-
litické dění v oblasti zájmu tohoto výbo-
ru. Svědčí o tom i jejich jazyková výbava, 
ruština tu není výjimkou. Mně osobně po-
máhá i znalost právních dějin těchto ze-
mí, tedy oboru, který vyučuji na právnic-
kých fakultách v Plzni, Brně a Olomouci. 
Jak říkával můj tatínek, „pokud budeš znát 
kromě jazyka i historii daného národa, ote-
vře ti to dveře a budou tě považovat za vlast-
ního“. Hodí se to zejména, když Výbor 
PECO pořádá spolu s místními advokát-
ními komorami odborné konference a se-
mináře s advokátní tematikou pro taměj-
ší odbornou veřejnost. Na druhé straně, 
poznatky získané při činnosti ve Výboru 
PECO mohu předat nejen naší Komoře, 
ale i svým studentům. 

Tak Vám budeme držet palce, ať se daří.

� Rozhovor vedla Mgr. ALŽBĚTA RECOVÁ, 

odbor mezinárodních vztahů ČAK. 
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