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VYJÁDŘENÍ SOUSTRASTI

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ

EVROPSKÁ KOMISE: VZDĚLÁVÁNÍ

CCBE by tímto ráda vyjádřila upřímnou soustrast rodinám obětí pařížských útoků ze 13. listopadu. Naše myšlenky jsou zejména s 
rodinou Valentina Ribeta, mladého advokáta z Pařížské komory, který zahynul v klubu Batlacan.

Tyto útoky ve Francii a Evropě podrývají základní demokratické principy, kterých si CCBE cení a které advokáti ochraňují.

Dále by CCBE chtěla vyjádřit své vyděšení z vraždy Tahira Elçi, advokáta hájícího lidská práva a předsedy advokátní komory města 
Diyarbakır, který byl zastřelen 28. listopadu v Turecku. Naše myšlenky jsou s jeho kolegy a rodinou.

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

Na našich stránkách bude zanedlouho 
dostupný video rozhovor s prezidentkou 
CCBE Marií Ślązak, včetně přepisu 
rozhovoru. Vyzýváme všechny naše 
členy, aby obojí použili při podporování 
Evropského dne advokátů.

Příručka a plakát jsou dostupné na 
webových stránkách: www.ccbe.eu/
lawyersday.

Příručka CCBE je dostupná v českém 
jazyce na webových stránkách ČAK: 
http://www.cak.cz/assets/prirucka-k-
evropskemu-dni-advokatu.pdf  

29. října 2015 zveřejnila Evropská komise Zprávu o evropském 
justičním vzdělávání za rok 2015. Zpráva poprvé obsahuje tabulku 
s analýzou za každý členský stát pro advokáty.

Komise také zveřejnila „Doporučení pro poskytovatele 
vzdělávání“ určené pro ty, kdo poskytují vzdělávání právnickým 
profesím. Doporučení radí, jak nejlépe připravit, implementovat 

a dodržovat vzdělávací činnosti, a uvádí konkrétní příklady. 
Zvláštní pozornost je věnovaná vzdělávacím činnostem týkajícím 
se evropského práva, ale mnoho doporučení se vztahuje také ke 
vzdělávání v jiných odvětvích práva.

Doporučení si můžete stáhnout na internetových stránkách 
Komise.
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Prezidentka CCBE Maria Ślązak na konferenci k 10. výročí Gruzínské advokátní komory

http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://www.cak.cz/assets/prirucka-k-evropskemu-dni-advokatu.pdf
http://www.cak.cz/assets/prirucka-k-evropskemu-dni-advokatu.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm


VÝBOR TAXE PŘIJAL ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU TAXE

10. VÝROČÍ GRUZÍNSKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

VÍCE-ASPEKTOVÁ INICIATIVA KE ZLEPŠENÍ PŘESHRANIČNÍCH VIDEOKONFERENCÍ

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEJVYŠŠÍ ADVOKÁTNÍ RADY

- 2 -

26. října 2015 přijal zvláštní výbor Evropského parlamentu TAXE 
svou zprávu o „daňových rozhodnutích a jiných opatřeních 
podobných svojí povahou nebo účinkem“.

Znění této zprávy vzbudilo mezi členy CCBE vážné obavy – stejně 
jako návrh zprávy výboru TAXE, ke kterému se CCBE vyjádřilo už 
v září. Mimořádné obavy se týkají odstavce 163.

Návrhy v rámci odstavce 163 mohou mít důsledky, které jsou 
neslučitelné se základními principy a povinnostmi advokátů, 
především s nezávislostí a povinností mlčenlivosti. Postihy jako 

odebrání profesní licence advokáta spadají do kompetencí 
advokátních komor či jejich správních orgánů. Návrhy také 
vyvolávají otázky týkající se základních práv, včetně například 
presumpce neviny, práva nevypovídat či nesvědčit ve svůj 
neprospěch a právní jistoty.

CCBE zaslala své obavy vedoucím politických skupin v Parlamentu 
před plánovaným přijetím zprávy TAXE na plenárním zasedání 
Evropského parlamentu koncem listopadu 2015.

Zpráva TAXE je dostupná zde (v současnosti pouze v angličtině)

7. listopadu 2015 se prezidentka 
CCBE Maria Ślązak zúčastnila v Tbilisi 
konference na oslavu 10. výročí Gruzínské 
advokátní komory. Tématem konference 
byla „Svoboda advokátní profese a 
institucionální záruky“. Proběhla plodná 
diskuze týkající se problémů, kterým 
každodenně čelí gruzínští advokáti. 
Diskuze upozornila na potřebu neustále 
poukazovat na problémy jak na 
národní, tak i na mezinárodní úrovni. 

U příležitosti této konference byl Marii 
Ślązak za její velkorysý přínos k rozvoji 
Gruzínské advokátní komory a k ochraně 
práv advokátů udělen Řád Luarsaba 
Andronikashviliho. Maria Ślązak je vůbec 
první zahraniční advokátkou, které byl 
tento Řád udělen.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
10-11/12  Pařížská komora – Zahájení soudního roku, Paříž

11-12/12  Litevské advokátní dny, Vilnius

5. listopadu 2015 se ve Vídni uskutečnilo 
zahajující setkání, které znamená začátek 
více-aspektové iniciativy ke zlepšení 
projektu přeshraničních videokonferencí, 
za účelem zlepšení celkového fungování 
systému e-Justice v členských státech a na 
evropské úrovni.

CCBE do projektu přispěje svými 
znalostmi z oblasti trestního a občanského 
práva k určování případů, které by 
mohly mít prospěch z přeshraničních 
videokonferencí, a k zajištění dodržování 
procesních práv a povinností stran. Na 
zahajujícím setkání byl prodiskutován 

celkový pracovní plán a také další kroky 
projektu.

13. a 14. listopadu 2015 se Ruthven 
Gemmell zúčastnil 90. výročí založení 
nejvyšší advokátní rady v Sofii a pronesl 
blahopřejnou řeč.
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Presidentka CCBE Maria Ślązak přebírá Řád Luarsaba 
Andronikashviliho

Ruthven Gemmell na akci v Sofii
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