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ÚVODNÍK- 2016: ROK VŠECH NEBEZPEČÍ?

Č. 48 
Prosinec 2015 – Leden 2016

Od zahájení evropské integrace ještě nikdy nenarostla krize 
do takové míry, že reálně hrozí nebezpečí desintegrace 
Evropské unie. Od roku 2008 zažila Evropa postupně 
finanční krizi, následovanou ekonomickou krizí, krizi 
Eurozóny, masový příliv migrantů a uprchlíků a prudký 
nárůst terorismu na evropské půdě. Mezitím vzniká na 
východě nové napětí.

Některé státy okamžitě reagovaly 
prostřednictvím bezpečnostních zákonů 
na úkor individuálních i kolektivních práv 
a svobod. Strach mezi lidmi je přiživován 
autoritářskými reakcemi. Lidé jsou v 
pokušení extrémních řešení.

Evropský projekt založený na míru, 
toleranci, svobodě, otevřenosti světu a 
respektování zákonů již není uznáván.

My, evropští advokáti se, v této době krize, nejistoty 
a pochybností, potřebujeme znovu utvrdit ve svém 
přesvědčení, že bez respektu ke svobodám jednotlivců 
i kolektivu, bez neustálého ujišťování se o dodržování 
zákonů a tím i, v době, kdy všichni občané volají po 
bezpečnosti, bez rostoucí role advokátů při obraně práv 

a svobod každého jednotlivce, nemůže 
demokratická společnost existovat.

Advokáti je musí všechny chránit, neboť 
bez spravedlnosti není společnosti; a bez 
advokátů není spravedlnosti.

Rok 2016 bude tedy rokem mnohých 
nebezpečí, ale pro advokáty bude také 
bez pochyby rokem neustále bdělosti a 
snažení.

Michel BENICHOU 
Prezident CCBE
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Předsednictví CCBE pro rok 2016, generální tajemník Philip Buisseret a bývalá prezidentka Maria Ślązak



INICIATIVA CCBE NA PODPORU ČÍNSKÝCH ADVOKÁTŮ

EVROSPKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

DEN OHROŽENÉHO ADVOKÁTA

KONFERENCE CCBE: INOVACE A BUDOUCNOST ADVOKÁTNÍ PROFESE
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CCBE pokračuje ve svých iniciativách 
na podporu čínských advokátů. V 
lednu, šest měsíců po červencovém 
tvrdém zásahu proti advokátům 
a ochráncům lidských práv, CCBE 
spolupodepsala celosvětovou petici 
iniciovanou organizacemi China 
Human Rights Lawyers Concern Group 
a Taiwan Support China Human Rights 

Lawyers Network. Prohlášení vyzývá 
čínskou vládu, aby respektovala řádný 
proces, dodržovala zásady právního 
státu a propustila 36 nelegálně 
zadržených advokátů a ochránců 
lidských práv. Petici podepsalo 106 
světových organizací.

Prezident CCBE Michel Benichou 
podepsal také dopis iniciovaný 
organizací ACAT, který volá po 
propuštění zadržovaných čínských 
advokátů. Dopis podepsalo 20 
prominentních advokátů a vysoce 
postavených členů právnické 
komunity. Dopis měl velkou mediální 
podporu.

1. ledna 2016 vstoupily v platnost 
některé změny v podmínkách 
přijatelnosti stížností k Evropskému 
soudu pro lidská práva. Od nynějška 
je vyžadován nový formulář. 
Nedodržení formálních požadavků 

pro podávání stížností k soudu, jak 
je stanoveno ve článku 47 Jednacího 
řádu, bude mít za následek zamítnutí 
stížnosti. Nový formulář společně s 
dalšími informacemi, jak postupovat 
při podávání stížnosti, jsou k dispozici 

na stránkách soudu zde: http://
www.echr.coe. int/Pages/home.
aspx?p=applicants&c

22. ledna 2016 podpořila CCBE Evropské demokratické 
advokáty (EDL), Evropskou asociaci advokátů pro 
demokracii a lidská práva (ELDH) a Nadaci Dne ohroženého 
advokáta v jejich iniciativně „Den ohroženého advokáta“. 
Tato organizace vybírá každý rok jednu zemi, která 
se zdá být mimořádně extrémní ve svém zacházení s 
advokáty. Letos byl vybrán Honduras, s ohledem na to, 
že zde od roku 2010 zemřelo za násilných okolností více 
než 90 advokátů. Za tímto účelem se CCBE zúčastnila 
demonstrace před Honduraskou ambasádou v Bruselu, 
a zároveň byla součástí delegace, která na ambasádě 
předala honduraským představitelům petici.

Více informací o Dni ohroženého advokáta naleznete na 
jeho stránkách (http://dayoftheendangeredlawyer.eu/).

Vůbec poprvé organizuje CCBE v Paříži 21. října 2016 významnou konferenci na téma budoucnosti advokátní profese. 
Název konference zní „Inovace a budoucnost advokátní profese“. Na programu konference budou čtyři témata, která 
budou prodiskutována formou kulatého stolu: budoucnost soudnictví, budoucnost právních služeb, budoucnost 
advokátních kanceláří a budoucnost advokátních komor.

Více detailů o konferenci bude zveřejněno v příštích měsících. Pro více informací prosím kontaktujte Madeleine 
Kelleher (kelleher@ccbe.eu)

Demonstrace před Honduraskou ambasádou v Bruselu

https://www.acatfrance.fr/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/
mailto:kelleher@ccbe.eu


WORKSHOP O SPECIALIZACI ADVOKÁTŮ

NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ

PRESUMPCE NEVINY
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Místní Regionální komora právních poradců v polských Katowicích uspořádá 15. dubna 2016 workshop na téma advokátní 
specializace. Experti z celé Evropy se zúčastní diskuze o výhodách a nevýhodách zavedení advokátní specializace a dojde 
k výměně zkušeností.

Před rokem a třemi měsíci...byla v nizozemském Haagu 
založena Nadace evropských advokátů (ELF), s cílem 
realizace projektů s přidanou hodnotou, které vytvoří 
služby pro evropské advokáty a zaměří se na evropskou 
politiku v oblasti soudnictví. Od té doby nadace navrhla 
a zrealizovala mnoho projektů. Některé z nich již 
byly ukončeny, jiné se v současnosti realizují, další 
teprve přijdou. Mezi projekty, které jsou realizované 
nyní, je nadace odpovědná za dva projekty v 
oblasti trestnícho práva financované Evropskou 
uniií, v nichž je CCBE partnerem. Prvním je project 
TRAINAC, jehož cílem je získání komplexní analýzy 
implementace na národní úrovni tří směrnic o 
minimálních zárukách – Směrnice 2010/64 
o právu na tlumočení a překlad, Směrnice 
2012/13 o právu na informace a Směrnice 
2013/48 o právu na přístup k obhájci. 
Druhým projektem je projekt EAW-Rights, 
jehož cílem je přispění ke správnému 
a důslednému výkladu evropského 
zatýkacího rozkazu.

Práce nadace se také rozšířila do dalších oblastí, jako 
e-Justice (kde ELF řídí projekt Find-A-Lawyer 3 financovaný 
EU, opět ve spolupráci s CCBE, k posílení existující databáze 
a nástroje Find-A-Lawyer 2, sloužící k ověření elektronické 
totožnosti advokátů v přeshraničních řízeních).

Nadace také pomáhá národním komorám při řešení 
iniciativ v oblasti vzdělávání: například nadace 
spolu s komorami pěti členských států zažádala 
o financování EU seminářů o právních předpisech 
EU vztahujících se k přistěhovalectví a azylu pro 

roky 2016 a 2017.

Aktuální informace o projektech 
nadace naleznete na: http://

europeanlawyersfoundation.eu/projects/

Alonso Hernández-Pinzón Garcia,  
výkonný ředitel

20. ledna 2016 schválil Evropský 
parlament nová pravidla, která 
mají zajistit, aby bylo respektováno 
právo být považován za nevinného, 
dokud nebyla vina prokázána v 
trestním řízení. Nové nařízení se 
bude vztahovat „na všechny stupně 
od okamžiku, kdy je osoba podezřelá 
či obviněná ze spáchání trestného 
činu, či domnělého trestného činu, až 
do konečného rozhodnutí, zda daná 
osoba spáchala daný trestný čin a že 
rozhodnutí je definitivní.“

Tato nová pravidla, s cílem zlepšit 
právo na spravedlivý proces a posílit 
důvěru členských států v systém 
soudnictví ostatních členských států, 
byla silně podpořena CCBE. CCBE také 
ocenila rozhodnutí Parlamentu zůstat 
pevný ohledně pokusů poskytnout 
členským státům možnost zvrátit 
důkazní břemeno. Důkazní břemeno 
by mělo vždy spočívat na straně 
státního zástupce. To je klíčovým 
principem trestního práva.

CCBE byla také potěšena, že v 
konečném znění bylo zachováno 
absolutní právo nevypovídat. Nová 
pravidla uvádějí, že uplatnění práva 
mlčet a práva nevypovídat ve svůj 
neprospěch nesmí být použity proti 
podezřelému či obviněnému a 
„nepovažuje se za důkaz, že dotčená 
osoba spáchala trestný čin, z jehož 
spáchání je podezřelá či obviněná.“

Více informací naleznete zde.

http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/
http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_PR_0216pdf1_1453302714.pdf
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AKCE PAŘÍŽSKÉ KOMORY

SAVE-THE-DATE
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
3-4/02:  Stálý výbor CCBE, Vídeň

4-6/02:  44. Evropská prezidentská conference, Vídeň

16/02:  Fórum činitelů EU Justice „Budoucnost justice v EU:  
 výzvy & příležitosti“, Brusel

10. prosince 2015 reprezentovala prezidentka Maria Ślązak 
CCBE na semináři organizovaném Pařížskou komorou, 
kde nejdříve přednesla příspěvek o propagaci a oslavě 
Evropského dne advokátů. Poté se zúčastnila panelu o 
podnikání a lidských právech spolu s Davidem Rivkinem 
(prezidentem IBA), Lindou Klein (více prezidentkou ABA), 
Carlosem Lopezem (prezidentem Inter-americké advokátní 
komory) a Stephenem Denyerem (Vedoucím City and 
International Law Society). Ve své prezentaci Maria 
Ślązak informovala posluchače o práci CCBE ve věcech 
CSR (corporata social responsibility neboli společenská 
odpovědnost podniků), včetně podnikání a lidských práv a 
poukázala na to, že CCBE v roce 2002 založila výbor CSR a 
jednou za dva roky vydává nové pokyny pro advokáty, které 
informují o nejnovějším vývoji v této oblasti. Hlavní část 
intervence byla věnovaná pokynům vytvořeným výborem 
CSR v roce 2013 a 2014, které, kromě jiného, obsahují 
rady a doporučení pro komory a advokáty. Maria Ślązak 
zdůraznila, že advokáti nemohou být veřejně zostuzováni 
v souvislosti s nekalými praktikami svých klientů; advokáti 

jsou odpovědni pouze za svou činnost a ne za chování 
těch, které zastupují; klienti mají mít přístup k poradenství 
a zastupování ze strany advokáta i v případě, že porušili 
lidská práva; advokáti jsou plně nezávislí ve vykonávání 
svých služeb.

16. února 2016 podpoří CCBE 
Passerelle Public Affairs při organizaci 
nového Fóra činitelů EU justice 
nazvaného „Budoucnost justice v 
EU: výzvy & příležitosti“, na kterém 
se mohou setkat významní činitelé 
a tvůrci politik, aby prodiskutovali 
klíčová témata a nové výzvy, podělili 

se o osvědčené postupy a podpořili 
a informovali politické činitele. Na 
této akci budou projevy a intervence 
ze strany mnoha vysoce postavených 
politických činitelů, včetně evropské 
komisařky pro spravedlnost Věry 
Jourové. Prezident CCBE Michel 
Benichou se fóra také zúčastní.

V pátek 22. dubna 2016 organizuje 
výbor CCBE pro vzdělávání konferenci 
na téma „Vzdělávání advokátů – výzvy 
a příležitosti“.

Pro více informací o těchto akcích 
kontaktujte prosím Madeleine 
Kelleher, kelleher@ccbe.eu

Bývalá prezidentka CCBE Maria Ślązak v Paříži

mailto:kelleher@ccbe.eu

