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INOVACE A BUDOUCNOST ADVOKÁTNÍ PROFESE

V jakékoliv době a za jakýchkoliv okolností, musí být 
zachován a zaručen právní stát. Nezávisle na jejich počtu, 
uprchlíci musí mít stejná práva a povinnosti. Pokud 
bychom upravili respektování zákonů v závislosti na počtu 
uprchlíků, rovnalo by se to vítězství těch, kteří zpochybňují 
naše demokratické režimy. Proto je takzvaná „politika 
kvót“ či „relokalizace“ protiprávní; stejně jako i překážky 
zavedené jednostranně některými členskými státy, aby 
zabránily pohybu migrantů. Znamenalo by to, že pokud by 
byla kvóta překročena, uprchlík by neměl možnost vybrat 
si místo svého azylu.

Navíc Rada evropských advokátních komor věří, že je zásadní 
plánovat přítomnost advokátů na takzvaných hotspotech 
(centrech pro registraci uprchlíků), neboť právě tam 
dochází ke třídění. Advokáti by měli uprchlíky informovat 

o jejích právech a povinnostech. K financování tohoto 
je nezbytné, aby Evropská unie pro tuto právní pomoc 
prostřednictvím existujícího Migračního asistenčního 
fondu uvolnila finanční pomoc. CCBE, ve spolupráci s ABA 
(Americká advokátní komora – Iniciativa právního státu) 
poskytne právní informace zaměřené na migranty buď 
prostřednictvím dokumentů, nebo internetu.

Advokáti by se také měli podílet na dalším vzdělávání 
zaměřeném na adaptování se v této nové situaci.

V časech krize byli advokáti vždy zde a plnili svou povinnost: 
prosazovat dodržování zákonů.

Michel Benichou 
Prezident CCBE 

Jak bylo již předznamenáno, CCBE organizuje 21. října 2016 v Paříži významnou jednodenní konferenci nazvanou „Inovace 
a budoucnost advokátní profese“. V nadcházejících měsících se v tomto newsletteru objeví články různých expertů na 
téma této konference. K registraci na konferenci či ke zjištění více informací zašlete prosím e-mail na event@ccbe.eu.  
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Stálý výbor CCBE ve Vídni
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BUDOUCNOST ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

CCBE HUMAN RIGHTS AWARD 2015
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Deregualce vedla k nárůstu různých 
typů právnických kanceláří, novému 
vymezení komunikace mezi advokáty, 
a k uznání mezioborové spolupráce. 
Internet se stal primárním zdrojem 
právních informací. Vznik nových 
zainteresovaných subjektů, 
podpořený rozvojem digitálních 
technologií, změnil způsob, kterým 
mohou být poskytovány advokátní 

služby. Nejenom, že tito „noví hráči 
na trhu“ splňují opomíjené potřeby, 
ale také reagují na změny chování, 
jelikož očekávání klientů, i těch 
nejsofistikovanějších, se rychle vyvíjí. 
Ačkoliv se situace nemění stejným 
způsobem a rychlostí ve všech zemích, 
advokáti budou nakonec všude 
konfrontováni se stejnými problémy. 
Účastníci debaty u kulatého stolu 

budou z různých evropských zemí 
a podělí se o své zkušenosti s tímto 
vývojem a jak se s ním vyrovnat. 
Budoucnost advokátních služeb 
a profesí bude záviset na jejich 
schopnosti se tomuto přizpůsobit.

Thierry Wickers 
Předseda výboru pro budoucnost 

advokátních služeb CCBE 

Intigam Aliyev
Když na mimořádném Plenárním zasedání ve Vídni 
Narmin a Necmin Kamilsoyovi přebírali jménem svého 
otce, známého ázerbajdžánského advokáta Intigama 
Aliyeva cenu CCBE za lidská práva, byl to opravdu dojemný 
okamžik. Intigam Aliyev byl uvězněn v srpnu 2014 a 
odsouzen k sedmi a půl letům vězení za údajný trestný čin 
daňových úniků a nezákonné obchodní činnosti. Po mnoho 
let zastupoval Intigam Aliyev občanskou společnost před 
Evropským soudem pro lidská práva, kde vyhrál 43 případů, 
a před Parlamentním shromážděním Rady Evropy, kde 
promlouval jménem ázerbajdžánských ochránců lidských 
práv. Za své aktivity získal řadu mezinárodních cen, včetně 
Ceny Andreje Sakharova. Jeho děti nyní promluvily jménem 
svého otce a poskytly svědectví o jeho nezlomnosti při 
ochraně lidských práv.

Maria Ślązak 
Bývalá prezidentka CCBE

Advokátní kancelář Fengrui 
Na začátku července 2015 bylo v masivním zátahu 
uvězněno více než 250 čínských advokátů. Zhou Shifeng, 
advokát a šéf advokátní kanceláře Fengrui, Wang Yu a její 
manžel Bao Longjun, Li Chunfu, Wang Quanzhang, všichni 
advokáti z této kanceláře byli zadrženi spolu s dalšími 
spolupracovníky (kolegy, koncipienty a zaměstnanci). 
Licence advokátní kanceláře byla pozastavena. Na začátku 
ledna, zatímco mnoho z nich bylo stále zadržováno, byli 
(konečně!) informováni, že byli obviněni z „podněcování k 
podvracení státní moci“.

Advokáti z kanceláře Fengrui měli odvahu ujímat se 
kontroverzních případů, například těch týkajících se 
disidentského umělce Ai Weiwei a uighurského vědce 
Ihama Tohtiho, stejně jako občanů, kteří zpochybňovali 
rozhodnutí vlády, či požadovali, aby státní správa 
přijala odpovědnost za svá konání, zejména co se týká 
plánovaného rodičovství, korupce, zabavení majetku, 
nízké kvality stavební práce, znečištění životního prostředí 
apod.

Udělením této ceny chce CCBE vzdát hold odvaze a 
výjimečné práci těchto advokátů a také znovu obnovit 
svou výzvu k ukončení zákroku.

Patrick Henry 
Předseda Výboru CCBE pro lidská práva 

Letos se CCBE rozhodla výjimečně udělit dvě ceny za lidská práva, první Intigamu Aliyevovi, ázerbajdžánskému 
advokátovi zabývajícímu se obranou lidských práv, a druhou čínské advokátní kanceláři Fengrui.

Patrick Henry, předseda Výboru pro lidská práva, Narmin a Necmin Kamilsoyovi 
přebírající jménem svého otce cenu, a bývalá prezidentka CCBE Maria Ślązak



NOVÉ „FÓRUM ČINITELŮ EVROPSKÉ JUSTICE“

VÝROČNÍ ZPRÁVA CCBE ZA ROK 2015

TRANSATLANTICKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ PARTNERSTVÍ
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Výroční zpráva CCBE za rok 2015 byla představena na 
zasedání Stálého výboru ve Vídni. Tato zpráva zdůrazňuje 
klíčovou práci odvedenou CCBE v průběhu minulého 
roku. Elektronická verze zprávy je k dispozici online a 

tištěná verze je také k dispozici. Pokud chcete obdržet 
tištěnou verzi, zašle prosím e-mail na kelleher@ccbe.eu 
(upozorňujeme, že ačkoliv zpráva je zdarma, náklady na 
zaslání budou zcela ve vaší režii). 

Transatlantické obchodní a investiční 
partnerství (TTIP) je navrhovaná 
obchodní a investiční smlouva mezi 
Evropskou unií (EU) a Spojenými 
státy. Pokud dojde k jejímu uzavření, 
stane se nejdůležitější smlouvou 
o volném obchodu, která byla kdy 
podepsaná, neboť se bude týkat více 
než poloviny světového obchodu. 
První kolo jednání se konalo v 
červenci 2013 a zatím poslední, 
12. kolo, bylo uzavřeno v současné 
době. TTIP pokrývá tři hlavní oblasti: 
přístup na trh, spolupráci mezi 
evropskými a americkými regulátory 
a pravidla obchodu. V souvislosti s 
přístupem na trh si TTIP klade za cíl 
zjednodušit pro společnosti a podniky 
poskytování služeb jak v EU, tak 

USA. Z tohoto důvodu sleduje CCBE 
jednání, neboť výsledek, pokud bude 
dohoda uzavřena, ovlivní poskytování 
právních služeb.

Evropská komise jedná se svým 
protějškem, „United States Trade 
Representative“ (Úřad amerických 
zástupců obchodu), jménem EU a 
jejích členských států za pomoci 
používání instrukcí, které získává od 
vlád jednotlivých členských států. Z 
pohledu CCBE jsme velmi potěšeni 
úrovní kontaktu mezi námi a Komisí. 
Naše rozhovory nám umožňují 
informovat Komisi o tom, čeho by 
chtěla advokátní profese v rámci 
jednání TTIP dosáhnout. To znamená 
informování Komise o našich 
„požadavcích“ v rámci přístupu na 

trh. CCBE tak učinila před osmnácti 
měsíci a popsala zástupcům EU, 
čeho by evropští advokáti chtěli 
dosáhnout, co se týká přístupu na trh 
v USA. Navíc 4. února přijala CCBE na 
setkání ve Vídni stanovisko o tom, co 
můžeme „nabídnout“ a stanovisko 
bylo předáno jednatelům za EU. 
CCBE tak včas vyjádřila, co evropská 
advokátní profese považuje za 
přijatelné, aby nenechala jednatele 
na pochybách. Tento vstup umožní 
CCBE dobrou pozici pro zastupování 
a tlumočení názorů a přání evropské 
advokátní profese. 

Louis Bernard Buchman 
Předseda Výboru CCBE pro 

mezinárodní advokátní služby      

16. února 2016 zorganizovala CCBE ve 
spolupráci s Passerelle Public Affairs a 
za hostitelského přispění Evropského 
ekonomického a sociálního fóra 
(EESC) akci, která spustila 
nové „Fórum činitelů 
evropské justice“.

Akce nazvaná „Budoucnost 
justice v EU: Budoucnost 
justice v EU: výzvy & 
příležitosti“ svedla 
dohromady mnoho 
hlavních činitelů na poli 
evropské justice. Úvodní 
slovo pronesla komisařka 
pro spravedlnost, ochranu 
spotřebitelů a otázky 
rovnosti pohlaví, Věra 
Jourová, která zdůraznila, že 
základní hodnoty evropské 

unie jsou nediskutovatelné. Akce 
představila diskuze na tři různá témata: 
„vliv technologie na budoucnost 
evropské justice“, „migrace a právní 

stát“ a „vzrůstající role mezinárodních 
soudů při tvorbě právních předpisů“. 
Prezident CCBE Michel Benichou 
se zúčastnil závěrečného panelu a 

pronesl několik závěrečných 
postřehů, kde zdůraznil 
problémy, kterým justice 
čelí dnes, jmenovitě přístup 
ke spravedlnosti, a potřebu 
dialogu mezi hlavními 
činiteli v justici. Závěrečná 
řeč byla pronesena Tinou 
Astolou, novou generální 
ředitelkou Generálního 
ředitelství pro spravedlnost 
u Evropské komise.

Další informace o tomto 
fóru naleznete zde.

 
Arno Metzler, VP, Skupina III EHSV; komisařka Věra Jourová; Dr. Fiona Murray, Pas-
serelle; Michel Benichou, prezident CCBE; poslanec EP Pavel Svoboda, předseda, 

výbor JURI

http://www.ccbe.eu/index.php?id=31&L=0
http://kelleher@ccbe.eu
http://www.ccbe.eu/index.php?id=466&L=0
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PRESUMPCE NEVINY

PROJEKT MĚSÍCE: EU LITIGACE PRO ADVOKÁTY
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
16/03/2016 Setkání prezidentů komor střední a východní Evropy, XXXIV, Záhřeb 

17-18/03/2016 Den chorvatských advokátů, Záhřeb

18/03/2016 Stálý výbor CCBE, Brusel

19. ledna 2016 schválil Evropský 
parlament konečné znění Presumpce 
neviny a práva být přítomen při řízení 
před soudem. CCBE je potěšena, že 
nová pravidla EU zajišťují dodržování 
práva být považován za nevinného, 
dokud nebyla vina prokázána v 
trestním řízení. Nový zákon bude 
platit „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.“

Výbor pro trestní právo je spokojený 
s rozhodnutím 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.

Jsme také potěšeni, 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.“

Výbor pro trestní právo doufá, že 
evropské instituce mohou nyní 
dospět k dohodě týkající se návrhu 
Komise na další posílení právní 
pomoci. Zůstává zde totiž značná 
mezera mezi stanovisky Parlamentu a 
členských států týkajících se diskuzí o 
Směrnici o právní pomoci.

Nadace evropských advokátů (ELF) spolu s Akademií 
evropského práva (ERA) a devíti partnery (španělskou 
advokátní komorou, Aténskou advokátní komorou, Polskou 
Národní radou právních poradců, Advokátní radou Irska, 
Finskou advokátní komorou, Haute Ecole des Avocats 
Conseil –HEDAC, Ecole Régionale des Avocats du Grand Est 
– ERAGE, a francouzskou delegací Délégation des Barreaux 
de France – DBF) implementují projekt na téma EU litigace 
pro advokáty, který je spolufinancovaný programem EU 
pro justici. Projekt potrvá 18 měsíců (začátek byl v prosinci 
2015) a bude sestávat z pěti jeden a půl denních seminářů 

(4 v angličtině a 1 ve francouzštině). První den se bude 
skládat ze seminářů, případových studií a workshopů, 
druhý den zahrne návštěvu Soudního dvora Evropské 
Unie a účast na slyšení. První seminář se bude konat 13.-
14. dubna 2016, bude ve francouzštině a účastníci z řad 
advokátů budou vybráni organizacemi HEDAC, ERAGE a 
DBF.

Více informací o projektu naleznete zde.

Alonso Hernández-Pinzón García,  
Výkonný ředitel ELF

http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/eu-projects/current-projects/eu-litigation-for-lawyers/

