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Březen 2015

Novým generálním tajemníkem CCBE se stal Philip Buisseret. Pozici převzal po Jonathanu Goldsmithovi, 
který v lednu po třinácti letech odstoupil z funkce vedoucího bruselské kanceláře.

„Těším se, že svůj zájem o právní záležitosti a svobodná povolání spojím s řízením CCBE,“ říká Philip. „Chci 
pokračovat ve skvělé práci CCBE a dále rozvíjet zájmy a úlohu advokátů na evropských a mezinárodních 
fórech.“

Spolu s magisterským titulem z práv na Katolické univerzitě v belgickém Leuvenu (KUL) má Philip také 
dřívější zkušenosti ve službách regulovaných profesí, a to z pozice náměstka generálního ředitele a později 
ředitele Národní belgické notářské komory. Hovoří plynně anglicky, holandsky a francouzsky.
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Plenární zasedání CCBE v Bruselu – listopad 2014



OSLAVTE EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ: 10. PROSINCE 2015

NEJVYŠŠÍ SOUD KANADY ZRUŠIL PROTIÚSTAVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE 
PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

ADVOKÁTNÍ KOMORY VYPRACOVALY PŘÍRUČKU TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
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V návaznosti na úspěch Evropského dne advokátů 2014 se akce napříč Evropou znovu uskuteční 10. prosince 
2015, spolu s mezinárodním Dnem lidských práv. Téma vybrané pro letošní rok – „Svoboda slova“ – odráží své 
postavení v naší společnosti a vliv na ni.

Evropský den advokátů je příležitostí k oslavám principů právního státu a zdůraznění role advokacie v jejich 
ochraně, a také společných hodnot advokátů a jejich přispění k řádnému fungování justičního systému. 

Více informací naleznete v nadcházejících měsících na www.ccbe.eu/lawyersday.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Kanady chrání výsadu mlčenlivosti 
ve vztahu advokát-klient a ruší části kanadského federálního 
zákona o boji proti terorismu a praní špinavých peněz, který 
opravňoval úřední orgány k prohledávání a zabavení spisů z 
advokátních kanceláří bez soudního příkazu a vyžadoval, aby 
advokáti oznamovali vládě podezřelé finanční aktivity svých 
klientů.

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu (Proceeds of Crime (Money Laundering) and 
Terrorist Financing Act (S.C.2000)) stanovuje finančním 
zprostředkovatelům včetně advokátů povinnost shromažďovat 
informace za účelem ověření totožnosti těch, jejichž jménem 
přijímají či odesílají peněžní prostředky, vést si rozsáhlé záznamy 
o transakcích a zřídit vnitřní programy k zajištění dodržování 
těchto opatření. Tyto právní předpisy také umožňují, aby byli 
advokáti podrobeni prohlídkám, včetně případného zadržení 

materiálů, které jsou povinni shromažďovat, zaznamenávat a 
uchovávat.

Federace sdružení právních zástupců Kanady ve své ústavní 
stížnosti argumentovala, že tento systém činí z advokátů 
nedobrovolné státní agenty a neposkytuje adekvátní ochranu 
výsady mlčenlivosti ve vztahu advokát-klient, a advokátní 
kanceláře tím přetváří na archivy pro použití policie a prokurátorů.

Přečtěte si více: [Canada (Attorney General) v. Federation of Law 
Societies of Canada, 2015 SCC 7]

Rada evropských advokátních komor (CCBE), Mezinárodní 
advokátní komora (IBA) a Americká advokátní komora (ABA) 
společně pracovaly na „Příručce pro advokáty ohledně odhalování 
a prevence praní špinavých peněz“, která byla publikována v říjnu 
2014 a je zdarma přístupná online. Tato příručka nabízí praktické 
tipy jak rozpoznat pachatele trestných činů, kteří se pokouší 
zneužít advokátní profesi k účelům praní špinavých peněz a/nebo 
financování teroristických aktivit. Dále analyzuje vývoj přístupu 
založeného na základě posouzení rizik a s cílem včas rozpoznat a 
reagovat na varovné signály.

Stáhněte si průvodce zdarma: [http://www.ccbe.eu/
fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_
Lawyer1_1413961642.pdf]

http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14639/index.do
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14639/index.do
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf


ODPOSLECHY: ESLP ROZHODL O NARUŠENÍ SOUKROMÍ

ZPRÁVA RADY EVROPY O ROVNOSTI POHLAVÍ

ADVOKÁTI PODNIKLI KROKY K OSVOBOZENÍ OD DPH
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1. prosince 2014 bylo zahájeno soudní 
řízení, když Pařížská komora spolu s 
francouzskou Státní radou požádaly, aby 
byla se Soudním dvorem EU konzultována 
slučitelnost Směrnice 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané 
hodnoty s Listinou základních práv. Tento 
případ se týká uznání práva každého 
jednotlivce, který nepodléhá registraci 
k DPH, na odečtení daně za právní a jiné 
služby ve spojitosti se soudním řízením za 
stejných podmínek jako ti, kteří podléhají 
registraci k takové dani.

Od roku 1997 se CCBE opakovaně 
pokoušela na základě principů o 
přístupu ke spravedlnosti a rovnosti 
zbraní dosáhnout zrušení či snížení 
DPH účtovaného za právní služby 
využívané jednotlivci. V současnosti 
CCBE intervenuje v rámci žaloby podané 
belgickými komorami o zrušení právního 
předpisu, který zrušuje výjimku z DPH, 
a to před belgickým Ústavním soudem a 
Evropským soudním dvorem.

V případu proti Rumunsku rozhodl Evropský soud pro lidská práva, 
že dříve soudem povolené odposlouchávání konverzace advokáta s 
klientem je nepřiměřené, na základě toho, že pro stěžovatele, který 
nebyl účastníkem řízení, neexistoval ve vnitrostátním právu žádný 
jistý způsob ke zpochybnění zákonnosti a nezbytnosti takového 
zásahu do jeho soukromí.

Přečtěte si více: [Pruteanu vs. Romania, Case n°30181/05]

12. února 2015 představila Rada Evropy svou výroční zprávu za rok 
2014 ohledně implementace strategie rovnosti pohlaví pro období 
2014-2017. Tato zpráva hodnotí pokroky, které byly učiněny při 
zavádění strategie ve členských státech, a shromažďuje získané 
výsledky.

Přečtěte si více: [Annual Report 2014 on the Gender Equality 
Strategy]

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-150776
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/02_GenderEqualityProgramme/GEC/GEC_6/Documents/Abridged%20Annual%20Report%202014%20Gender%20Equality%20Strategy%20internet.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/02_GenderEqualityProgramme/GEC/GEC_6/Documents/Abridged%20Annual%20Report%202014%20Gender%20Equality%20Strategy%20internet.pdf


SROVNÁVACÍ PŘEHLED O SOUDNICTVÍ EU 2015
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23/04/15:  Představení činnosti Nadace evropských advokátů,  
 Haag 

24/04/15:  Zasedání stálého výboru CCCBE, Haag

9. března vydala Evropská komise 
Srovnávací přehled o soudnictví EU 2015 
(dostupný pouze v angličtině), který 
podává přehled o kvalitě, nezávislosti 
a efektivnosti soudnictví ve členských 
státech.

Srovnávací přehled o soudnictví je 
informačním nástrojem zaměřujícím se 
na pomoc členským státům k dosažení 
efektivnější justice tím, že jim poskytuje 
objektivní, spolehlivé a porovnatelné 
údaje z oblastí občanského, obchodního a 
správního soudnictví.

Spolu s individuálním hodnocením 
jednotlivých zemí tak Srovnávací přehled 
o soudnictví přispívá k identifikaci 
nedostatků a vybízí členské státy, aby tam 
kde je to nutné, uskutečnily strukturální 
reformy v oblasti soudnictví.
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