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V návaznosti na úspěch loňského ročníku Evropského dne 
advokátů se tato akce uskuteční napříč Evropou dne 10. 
prosince 2015, společně s Mezinárodním dnem lidských 
práv. Téma vybrané pro letošní rok odráží své místo v naší 
společnosti a svůj vliv na ni a zní „Svoboda projevu“.

Evropský den advokátů je příležitostí oslavit právní stát 
a úlohu advokátní profese v jeho ochraně, stejně jako 
společné hodnoty advokátů a přispění k právnímu systému.

CCBE v následujících týdnech rozešle příručku k Evropskému 
dni advokátů.

Více informací na www.ccbe.eu/lawyersday.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy či připomínky 
týkající se Evropského dne advokátů 2015, můžete se 
obrátit na Madeleine Kelleher ze CCBE.

Kontaktujte ji na  kelleher@ccbe.eu.
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8. září 2015 zareagovala CCBE na online veřejnou konzultaci 
Evropské komise o další transparentnosti daně z příjmu 
právnických osob, přičemž vyjádřila své obavy z možných 
iniciativ zaměřených na rozšíření transparentnosti daně 
z příjmu právnických osob prostřednictvím požadavků 
na podávání zpráv; což by se dotklo všech advokátů a 
především pak těch, kteří poskytují poradenství ve věcech 
týkajících se daní. Advokáti nemusí být schopni zveřejnit 
informace kvůli uplatnění povinnosti mlčenlivosti. Navíc 
advokáti nemohou dovolit, aby byla jejich nezávislost 
ohrožena státním orgánem či jinými silnými zájmy. 
Advokáti nemohou být nuceni podávat zprávy daňovým 
úřadům, neboť důvěrnost a nezávislost jsou pro právní stát 
nezbytné.

CCBE také zdůraznila, že advokáti jsou při poskytování 
advokátního poradenství či pomoci klientovi zavázáni 
jednat podle zákona. Pokud advokát vystupuje jako právní 
zástupce či pomáhá klientovi způsobem, o kterém ví, že 
je nelegální či podvodný, ať už v daňové či jiné věci, bude 
vystaven postihu.

CCBE rovněž předložila komentář v reakci na návrh zprávy 
Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro daňová 
rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo 
účinkem, ve kterém vyjádřila své obavy. Návrh zprávy, 
například že by se Komise měla zabývat „možností zavedení 
sankcí pro firmy provádějící či podporující daňové úniky 
a agresivní daňové plánování, především pokud jde o 
přístup k financování z rozpočtu EU a jakoukoliv poradní 
úlohu v institucích EU“, může mít důsledky neslučitelné 
se základními principy a povinnostmi advokáta. Toto 
také vyvolává otázku obavy ve věci základních práv 
chráněných Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a 
Listinou základních práv Evropské unie, včetně, například, 
presumpce neviny, práva nevypovídat a nesvědčit ve svůj 
neprospěch a právní jistoty.

Plné znění odpovědi CCBE Evropské komisi naleznete zde.

Od roku 2007 CCBE každoročně uděluje cenu za lidská práva advokátovi či advokátní organizaci, kteří prosazováním 
nejvyšších hodnot profesního a osobního chování v oblasti lidských práv prokázali čest advokátní profesi. Stálý výbor 
obdržel nominace na cenu a mimořádně odsouhlasil, aby letošní cena byla udělena dvěma vítězům. Nominované v 
současné době kontaktujeme a zveme k účasti na předávacím ceremoniálu, který se jako už tradičně bude konat na 
listopadovém plenárním zasedání CCBE. 

Berlaymont entrance©EC

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20150908_EN_CCBE_Res1_1442311219.pdf
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16. a 17. září 2015 se uskutečnily schůzky se členy 
Soudního dvora a Tribunálu. Navázaly tak na již 
dlouhou tradici konstruktivní výměny názorů mezi 
CCBE a těmito soudy.

25. září 2015 uspořádala CCBE s 
Běloruskou Advokátní komorou v 
běloruském Minsku první společný 
seminář. Účelem semináře bylo 
zdůraznit rozvoj mediace v evropských 
zemích, podmínky a postup pro 
přijetí do mediátorské profese, 
postoj společnosti, vládních orgánů 

a ostatních ve vztahu k této profesi, 
a také porovnat situaci v Bělorusku. 
Mezi přednášející na semináři patřil 
viceprezident CCBE Michel Benichou, 
společně se zástupci z Běloruska, 
Francie, Gruzie, Polska a České 
republiky.

Při této příležitosti se také 24. září 
2015 sešel výbor PECO, aby projednal 
stav advokátní profese v Bělorusku a 
dalších zemích východní Evropy. 

G.Fessy @ CJUE

Michel Benichou se zúčastnil prvního společného semináře CCBE a Běloruské Advokátní komory v Minsku
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CCBE s radostí oznamuje spuštění dvou nových blogů.

Prvním je vzdělávací portál CCBE, který poskytuje 
informace týkající se evropského rozvoje ovlivňujícího 
vzdělávání advokátů. 

Druhým je CCBE PECO portál, na němž jsou zveřejňovány 
informace týkající se práce výboru PECO a informuje o 

vývoji v rámci advokátních komor ve střední a východní 
Evropě.

Tyto blogy naleznete na: 
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
2/10  Konference Evropské komise na téma Právo obchodních společností v digitálním věku, Brusel

9-10/10  UNBA-CoE-CCBE strategické plánování pro Ukrajinskou národní advokátní komoru, Kyjev

23/10  Zasedání Stálého výboru CCBE, Brusel

13/11  AFAC konference na téma místní vláda (či místní samospráva) a Evropa, Paříž
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