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NIZOZEMSKÝ SOUD PO ÚSPĚŠNÉ INTERVENCI CCBE POTVRDIL ROZHODNUTÍ SOUDU 
NIŽŠÍHO  STUPNĚ ZAKAZUJÍCÍ SLEDOVÁNÍ ADVOKÁTNÍ KOMUNIKACE
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Říjen 2015

27. října 2015 potvrdil Nizozemský odvolací soud 
rozhodnutí okresního soudu v Haagu v případu Prakken 
d’Oliveira, který přikázal nizozemskému státu ukončit 
veškeré sledování komunikací advokátů, dokud nezajistí 
nezávislý dohled.

Ve svém rozhodnutí zamítl nizozemský odvolací soud 
všechny důvody odvolání uvedené nizozemským státem 
a poukázal, že dle judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva musí sledovací činnosti podléhat přezkumu 
nezávislým orgánem s pravomocí zabránit či přerušit 
potenciální narušování principu povinnosti mlčenlivosti. 
Současný nizozemský režim sledování nesplňuje podmínky 
této nezávislé kontroly a tím se dostává do rozporu s 
principem práva na soukromí a práva na spravedlivý proces. 
Soud zdůraznil, že informace získané z odposlouchávání 
advokátů nesmí být sděleny prokurátorům, dokud nedojde 

k přezkoumání legálnosti těchto informací a způsobu 
jejich získání nezávislým orgánem. Už jen možnost, že 
jejich informace budou sděleny prokurátorovi, může vést 
k tomu, že lidé upustí od kontaktování advokáta. Dle 
soudu je tímto porušeno právo na spravedlivý proces a 
jsou oslabeny principy profesního tajemství. Soud také 
rozhodl, že ochrana klientovy důvěrnosti není omezena 
na komunikaci s nizozemskými advokáty, ale naopak se 
rozšiřuje na komunikaci se všemi evropskými advokáty 
poskytujícími služby v Nizozemí.

Na základě těchto zjištění potvrdil Odvolací soud 
rozhodnutí soudu nižšího stupně.

Přepis rozsudku (v holandštině) naleznete 
zde: http://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2881
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8. října 2015 se konalo mimořádné zasedání Výboru 
Evropského parlamentu pro právní záležitosti Soudního 
dvoru. Zasedání bylo svoláno k dosažení postoje Výboru ve 
věci zvýšení počtu soudců u Tribunálu. Po prodiskutování 
problému Výbor podpořil vzrůst počtu soudců o 28 nových 
(což bylo navrhováno členskými státy) ve třech krocích 
(12 soudců, 7 soudců a poté 9 soudců).  Při přijímání 
rozhodnutí zdůraznil Výbor také potřebu zlepšit ve vztahu 
k novým nominacím rovnováhu pohlaví. 

Dále bylo odsouhlaseno, že po pěti letech proběhne 
vyhodnocení účinnosti a funkce Tribunálu. Vyhodnocení 
se zaměří na „účinnost Tribunálu, nezbytnost a efektivnost 
zvýšení počtu soudců na 56, využití a efektivnost zdrojů a 
další zřizování specializovaných komor a/nebo další změny 
struktury.“  

Rozhodnutí výboru znamená, že nyní mohou mezi Komisí, 
Radou (členskými státy) a Parlamentem nastat konečná 
jednání vedoucí ke schválení konečného znění. 

Začátkem tohoto roku předložila 
CCBE svá stanoviska týkající se 
pravidel pro povinné poskytování 
informací, zdůrazňující úlohu 
advokátů při výkonu spravedlnosti 
a ochraně právního státu, a základní 
hodnoty, kterým advokáti podléhají, 
především pak povinnost mlčenlivosti 
a nezávislost. CCBE byla proto proti 
jakékoliv možnosti, která by stanovila 
povinnost poskytování informací 
o daňovém režimu pro advokáty 
poskytující právní poradenství v 

daňových záležitostech.

5. října 2015 vydala OECD konečný 
balíček BEPS, který obsahuje 
závěrečnou zprávu „O pravidlech 
povinného oznamování – BEPS Akce 
12“.

Akce 12, která po daňových 
poplatnících požaduje přiložení 
opatření pro agresivní daňové 
plánování, je vysvětlována tím, že 
„poskytuje standardizovaný rámec 
pokynů čerpaných z osvědčených 

postupů k použití pro státy bez 
pravidel povinného oznamování, 
který se snaží vytvořit režim vhodný 
pro potřebu těchto států získat 
včasné informace o agresivních či 
podvodných režimech daňového 
plánování a jejich uživatelích.“

Konečný balíček BESP byl představen 
ministrům financí zemí G20 na jejich 
setkání v Limě a 15-16. listopadu 
2015 bude předložen vedoucím 
představitelům G20 na summitu v 
Antalyi.

13. října 2015 přijal Výbor LIBE (Výbor 
pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci) navazující usnesení 
k usnesení ze dne 12. března 2014 o 
elektronickém hromadném sledování 
občanů EU, které zahrnuje doporučení 
CCBE.

Tato doporučení byla učiněna k 
ochraně důvěrnosti komunikace mezi 
advokáty a klienty jakožto klíčového 
prvku právního státu. Návrh usnesení 
„obzvláště podtrhuje práva občanů 

EU na ochranu před sledováním 
soukromé komunikace s právníky,“ 
a „vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
konce roku 2016 předložila sdělení 
o ochraně soukromé komunikace v 
rámci výkonu povolání, v nichž platí 
zákonná výsada profesní důvěrnosti“.

Tento návrh usnesení bilancuje 
kroky učiněné (či neučiněné) 
Evropskou Komisí, dalšími evropskými 
institucemi a členskými státy k 
následování doporučení stanovených 

Parlamentem v Usnesení ze dne 
12. března 2014 o elektronickém 
hromadném sledování občanů EU, 
která také žádala ochranu důvěrnosti 
komunikace advokátů s klienty v 
souvislosti se sledováním.

29. října 2015 byl návrh usnesení 
schválen plénem Evropského 
parlamentu. Bylo také zdůrazněno, že 
je potřeba stanovit společnou definici 
„národní bezpečnosti“ k zajištění 
právní jistoty.  

http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodni-vztahy/komentare-ccbe-k-predloze-oecd-k-verejne-diskusi-ohledne-akce-12-iniciativy-beps.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en#page1
http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm
http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jul/ep-moraes-dr-res-surv.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jul/ep-moraes-dr-res-surv.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jul/ep-moraes-dr-res-surv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//CS
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Prezidentka CCBE Maria Ślązak byla pozvána, aby 23. září 
2015 moderovala panel na semináři, jehož organizátory 
byly OSCE/ODIHR, ABA, nadace Lawyers for Lawyers, 
Human Rights House Network a Human Rights Embassy, 
na téma „Advokáti specializovaní na lidská práva: Výzvy 
a profesní záruky pro advokáty“. Cílem semináře bylo 
podpořit zprávu „Advokáti specializovaní na lidská práva 
v ohrožení – vytváření případů na ochranu advokátů v 
Ázerbájdžánu, Bělorusku, Moldavsku, Rusku a Ukrajině“ a 
rozšířit zprávy o porušování práv ochránců lidských práv. 
Seminář navštívil velký počet jak aktivistů za lidská práva, 
tak i zástupců vlády.

Viceprezident CCBE Michel Benichou 
zastupoval CCBE na kongresu 
Evropské federace advokátních 
komor v Krakově. Zúčastnil se 
vědeckého panelu na téma korupce 
úředníků a také se zúčastnil diskuze 
o praní špinavých peněz a evropských 
normách.   

Na blogu PECO se objevily nové články: zaprvé článek 
upozorňující na účast prezidentky CCBE Marie Ślązak na 
společné akci UNBA, CoE a CCBE na téma strategického 
plánování; zadruhé dopis CCBE předsedovi vlády Albánské 

republiky týkající se zavedení registračních pokladen pro 
advokáty a pravidel týkajících se DPH.

Celé články a další informace o zemích PECO naleznete 
na blogu PECO.

Prezidentka Maria Ślązak ve Varšavě na 
akci Advokáti specializovaní na lidská 

práva v ohrožení

Michel Benichou na kongresu FBE v Krakově

https://ccbepeco.wordpress.com/
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
7-8/11  10. Výročí Gruzínské advokátní komory, Tbilisi

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

13/11  90. Výročí založení Bulharské nejvyšší advokátní rady, Sofie

18/11  Evropský večer Německé advokátní komory, Brusel

27-28/11  Plenární zasedání CCBE, Mons

Evropský den advokátů se bude 
konat 10. prosince 2015 společně s 
Mezinárodním dnem lidských práv. 
Tématem je pro letošní rok „Svoboda 
projevu“.

CCBE připravila příručku a plakát, 
které jsou nyní dostupné na 
webových stránkách: 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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