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Nic nemůže ospravedlnit teroristické útoky na tato hlavní 
města a další místa, při kterých přišli o život nevinní lidé. 
Chtějí nás vyděsit, zabránit nám žít, cestovat a přimět 
naše demokracie, aby přijaly opatření v rozporu se svými 
hodnotami.

Naše reakce se musí na tento problém plně zaměřit. 
Musíme pojmenovat svého nepřítele a bojovat s ním.

Nic však nemůže ospravedlnit spojitosti vytvářené 
mezi uprchlíky a terorismem, či ostudnou dohodu mezi 
Evropskou unií a Tureckem, dle které je s uprchlíky 
nakládáno jako s komoditami sloužícími ke směňování. 
Evropa je postavena na humanistických hodnotách. 
Přesto vytváří tato dohoda, mimo naše hranice, obrovský 
sběrný tábor řízený dozorcem, který ignoruje právní stát a 
opovrhuje jím, ohrožuje svobodu tisku, odsuzuje advokáty 
a prostřednictvím této dohody vyhledává peníze a respekt.

Stejně tak nemůže nic ospravedlnit, že od právního 
státu přecházíme ke státu bezpečnostnímu, jehož právní 
předpisy, přijímané v  nouzové situaci, nepochybně omezí 
základní svobody občanů a obyvatel. Tento bezpečnostní 
stát může být udržován pouze v případě, že bude živen 
terorem, což ale ohrozí naše práva a svobody.

Advokáti nemohou být k této situaci lhostejní. Nemohou 
ignorovat narůstání pravidel v rozporu se základními 
evropskými hodnotami a s právním státem. Potřebujeme 
neustálou ostražitost.

Nemohou zavírat oči před situací uprchlíků v Řecku a na 
Balkáně. Je proto nezbytné být přítomni na hotspotech, 
kde probíhá registrace a třídění migrantů (bez přístupu 
ke spravedlnosti, odvolání, či respektování práv). Rada 
evropských advokátních komor vyzývá všechny advokátní 
komory, aby se podíleli na projektu vysílání evropských 
advokátů na Lesbos po dobu jednoho roku, aby se stali 
pozorovateli a aby s podporou Řecké komory, která již dělá 
mnoho, poskytovali uprchlíkům a migrantům nezbytné 
dokumenty a právní pomoc.

Dopis prezidenta CCBE týkající se projektu – Evropští 
advokáti na Lesbu  

Michel Benichou

Prezident CCBE
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http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Project__European_l1_1459409689.pdf


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI CCBE A ABA ROLI

BUDOUCNOST JUSTICE

INTIGAM ALIYEV PROPUŠTĚN
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Po stoletích prakticky stejného 
justičního systému se zdá, že se blížíme 
k zásadním změnám. Nejradikálnější 
změnou je ta, že systém bude sloužit 
k uspokojení potřeb veřejnosti, ne 
potřeb samotného systému či jeho 
odborníků (soudců, advokátů).

Tyto změny jsou zapříčiněny mnoha 
faktory, z nichž hlavním je především 
technologie, která převrací většinu 
současného systému a zároveň 
ho nahrazuje něčím novým, vždy 
reagujícím na potřeby lidí. Informační 
technologie nemění pouze používaný 
materiál (papír se brzy ze soudních 
řízení vytratí), mění také řízení 
samotná. E-justice neobsahuje jen 
elektronické podávání žádostí či 
platformy pro online řešení sporů 

třetích stran a velkých organizací, ale 
v současnosti již v rámci EU existují 
i soudy, kde je justice občanům 
přímo přístupná a poskytovaná zcela 
elektronicky.

Informativní úloha technologie není 
o nic méně významná. Na internetu 
mohou lidé nalézt právní předpisy 
platné pro jejich případy, informovat 
se o cenách potenciálních soudních 
řízení, porovnávat sazby a poplatky a 
nalézt nejspecializovanější a zároveň 
nejlevnější advokáty.

Justice se bezpochyby mění.  Není 
to jen technologie. Globalizace a 
chudoba také ovlivňují tyto změny. 
Spolu se systémem justice je také 
ovlivněna advokátní profese. Všechny 

výše zmíněné faktory a navíc ještě 
potřeba specializace a spolupráce 
vyžadují změnu advokátní profese. 
My, advokáti, se musíme změnit. 
Musíme být moderní, inovativní, 
užiteční.

Neboť je stále naší povinností zajistit 
lidem jejich základní práva, především 
právo na přístup ke spravedlnosti.

Advokáti se musí účastnit budoucnosti 
justice.

Panagiotis Perakis, Předseda výboru 
CCBE pro přístup ke spravedlnosti

Na zasedání Stálého výboru CCBE dne 18. března 2016 
podepsali CCBE a ABA ROLI dohodu značící spolupráci 
mezi těmito dvěma 
organizacemi, a to 
pro poskytování 
podpory uprchlíkům 
a advokátům 
p o m á h a j í c í m 
uprchlíkům. Tento 
projekt spolupráce 
pokrývá dvě hlavní 
oblasti: zaprvé 
linku právní pomoci 
založenou na platformě 
textových zpráv, která 
byla již zřízená pro 
Turecko a která by 
mohla být rozšířena 
a zahrnout tak další 
země. Zadruhé podporu 
pro ty, kteří poskytují 
advokátní poradenství uprchlíkům na balkánské migrační 
trase z Turecka do EU, a pomáhají zajistit, aby tito uprchlíci 
znali svá práva dle mezinárodního i národního práva k 

bezpečnému a legálnímu průchodu Balkánem; budování 
schopnosti místních úředníků, kteří přijdou do přímého 

styku s uprchlíky, 
vhodně a v souladu 
se zákonem reagovat 
na krizi; a posílení 
povědomí veřejnosti 
o záležitostech 
uprchlíků mezi místními 
komunitami. ABA 
ROLI je mezinárodní 
rozvojový program, 
který podporuje právní 
stát tím, že pracuje 
s vnitrostátními 
partnery na budování 
udržitelných institucí a 
společností zajišťujících 
s p r a v e d l n o s t , 
podporuje ekonomické 
příležitosti a zaručuje 

respektování lidské důstojnosti. Úloha ABA ROLI byla 
prezentována na zasedání Stálého výboru dvěma 
představiteli: Angelou Conway a Elizabeth Givens.

CCBE byla potěšena zprávou o 
propuštění advokáta specializujícího 
se na lidská práva, Intigama Aliyeva, 

dne 28. března 2016. Pan Aliyev 
obdržel cenu CCBE v oblasti lidských 
práv za rok 2015 na zasedání Stálého 

výboru CCBE, které se uskutečnilo 
v únoru ve Vídni, kde oceněného 
zastupovali jeho syn a dcera.

Zástupkyně ABA ROLI Angela Conway a president CCBE Michel Benichou podepisují dohodu



EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ

PROJEKT MĚSÍCE NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ: UKRAJINA

KONZULTACE OHLEDNĚ IDENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU ADVOKÁTA CCBE

PROCESNÍ ZÁRUKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

VÝROČNÍ KONGRES FBE VE ŠTRASBURKU
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Nadace evropských advokátů se 
podílela na projektu pro zlepšení 
kvality právních služeb na Ukrajině, 
zahrnujícího témata jako je odborná 
příprava advokátů na Ukrajině, právo 
vystupovat před soudem a možné 
zavedení pojištění odpovědnosti pro 
advokáty. Projekt byl financován 
Mezinárodní advokátní komorou a 
byl implementován ve spolupráci 

se CCBE a Ukrajinskou národní 
advokátní komorou (UNBA). 
Projekt byl rozdělen do tří fází: 
během fáze 1 skupina evropských 
advokátů navštívila Kyjev a potkala 
se s relevantními zůčastněnými 
stranami, jako jsou zástupci UNBA a 
zástupci ukrajinského ministerstva 
spravedlnosti.  Fáze 2 se zaměřovala 
zejména na uspořádání konference 

v Kyjevě v červnu roku 2015. Právní 
experti zde rozebírali různá témata, 
klíčová pro ukrajinské advokáty. Fáze 
3 pak zahrnovala vytvoření  zprávy 
o obsahu uskutečněné konference, 
včetně doporučení pro zlepšení 
kvality právních služeb na Ukrajině. 
Zpráva byla dokončena v únoru 2016 
a je k dispozici zde.

Pro edici Evropského dne advokátů v roce 2016 CCBE 
navrhuje jako hlavní téma “Přístup ke spravedlnosti”. 
Přístup ke spravedlnosti je bezesporu hlavní obavou pro 
právnickou profesi a je nezbytnou součástí jejího poslání. 
Toto téma umožňuje různé místní výklady univerzálního 
principu. Přestože je obecně upřednostňován jednotný 
evropský pohled, navrhujeme zaměřit se na podtémata 
jako je právní pomoc a přístup k obhájci. Současný vývoj 

v oblasti právní pomoci skutečně umožňuje mnohým 
obsáhlou diskusi v souvislosti s tímto tématem. Navíc lhůta 
pro implementaci Směrnice 2013/48 o právu na přístup k 
obhájci končí v listopadu 2016, což poskytne velké množství 
podkladů pro zdůraznění potřeby této procesní záruky. 

Více informací ohledně ELD 2016 bude zveřejněno v 
následujících měsících.

Identifikační průkaz advokáta CCBE 
byl vytvořen v roce 1978. Průkaz 
může poskytovat jak národní, tak 
i přeshraniční výhody.  Může být 
prostředkem k usnadnění přístupu 
advokátů k soudům a institucím jak 

v rámci jejich domácí jurisdikce, tak i 
mimo ni, jelikož identifikuje majitele 
průkazu jako advokáta praktikujícího 
v jednom z členských států. Průkaz 
je uznáván také Evropským soudním 
dvorem a Tribunálem. CCBE uspořádá 

konzultaci se členy z důvodu zjištění 
názorů a nápadů týkající se budoucího 
vývoje průkazu, aby průkaz zůstal 
praktický, efektivní a měl přidanou 
hodnotu.

CCBE se společně s Nadací evropských advokátů zavázala 
k vytvoření komplexní analýzy, z pohledu praktikujících 
obhájců, ohledně implementace následujících směrnic o 
procesních zárukách v trestním řízení na národní úrovni: 
právo na tlumočení a překlad (Směrnice 2010/64); právo 
na informace (Směrnice 2012/13); právo na přístup k 
obhájci a právo na informování třetí strany v případě 
zbavení osobní svobody a právo na komunikaci se třetími 
osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní 
svobody (Směrnice 2013/48).

Projekt byl zahájen v dubnu 2015 a 24. června se uskutečnilo 
úvodní setkání s národními experty, kteří byli jmenováni 
národními delegacemi v rámci CCBE. Tohoto setkání se 
rovněž zúčastnili zástupci Komise. Odborníci vyplňovali 
v průběhu období tří měsíců tři komplexní dotazníky. 
Navazující schůze se uskutečnila 29. ledna za přítomnosti 
národních expertů, zástupců Komise a zástupců Agentury 
EU pro základní práva. Závěrečná zpráva byla schválena 
delegáty CCBE 18. března.

Výroční kongres Evropské federace advokátních komor 
s názvem “Advokát v dialogu s Evropským soudem pro 
lidská práva” se uskuteční ve Štrasburku ve dnech 12 – 14. 
května 2016, ve velkém audienčním sále (hlavní jednací 
síň) ESLP.

Více informací je k dispozici na  www.fbe.org

Pro on-line registraci prosím klikněte zde.

http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/external-projects/ukraine/
http://www.fbe.org
http://www.pepss.com/gti/0592/GTI_592_STRASBOURG/106/
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BŘEZNOVÉ ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE

ROVNOVÁHA MEZI SOUKROMÝM A PROFESNÍM ŽIVOTEM: TÉMA KE STUDII PRO 
SEDM EVROPSKÝCH ADVOKÁTNÍCH KOMOR

- 4 -

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
12-14/05 Výroční kongres FBE, Štrasburk

20/05 Plenární zasedání CCBE, Lyon

Dne 18. března přivítal Stálý výbor CCBE dva hostující 
řečníky. Nejprve se představil Jean-Raymond Lemaire, 
předseda EEEI (Evropského ústavu proznalecké posudky 
a soudní znalce), který prezentoval nový projekt EU 
zaměřující se na vytvoření kontaktní knihy evropských 
soudních znalců, která by mohla vést ke spolupráci mezi 

CCBE a EEEI. Jako druhá vystoupila Lidiya Izovitova, 
předsedkyně Ukrajinské národní advokátní komory, 
vedoucí nového reprezentativního sdružení advokátů na 
Ukrajině, která požádala CCBE o podporu v souvislosti s 
ochranou práv advokátů na Ukrajině.

Evropská pozorovatelská pracovní 
skupina (Observatoire de la 
profession) se setkala 4. března 2016 
v Paříži a uvítala zástupce České 
republiky, resp. České advokátní 
komory, která kladně reagovala na 
pozvání zaslané v lednu. Setkání bylo 
příležitostí finalizovat zadání studie 
na téma Rovnováha mezi soukromým 
a profesním životem v advokátní 
profesi, která bude zahájena v dubnu. 
Studie bude probíhat paralelně v rámci 
německé advokátní komory, rakouské 

advokátní komory, ve francouzsky a 
německy mluvících komorách v Belgii 
(Avocats.be), dále pak také v rámci 
francouzské a lucemburské advokátní 
komory a s lehkým posunem také v 
rámci španělské advokátní komory. V 
této první studii se Pracovní skupina 
rozhodla zaměřit na hlavní obavy 
mladých praktikujících advokátů, ať 
jde o ženy či muže. Pracovní skupina 
pokračuje s rozvojem svých aktivit bez 
opuštění primárního cíle: propracovat 
silná a spolehlivá statistická data 

pro druhé vydání „Statistické knihy“, 
které je naplánováno na květen. Další 
setkání se uskuteční 27. května v 
Bruselu. 

Laskavě žádáme delegace, které by 
se chtěli zúčastnit, aby kontaktovali  
Observatoire du Conseil national des 
barreaux (observatoire@cnb.avocat.
fr).

Nejaktuálnější studii můžete nalézt 
zde.

POSLEDNÍ PŘIJATÉ DOKUMENTY:
Stanovisko CCBE ohledně smluvních pravidel pro prodej zboží s digitálním obsahem 
(COM (2015) 634 and 635)

Stanovisko CCBE k projektu týkajícího se rozsudků, který se zabývá jurisdikcí a 
uznáváním a vynutitelností rozsudků v občanských a obchodních věcech (No. 2) 

Jean-Raymond Lemaire hovoří na zasedání Stálého výboru

Lidiya Izovitova předává Michelovi Benichou dar z 
Ukrajiny

mailto:observatoire@cnb.avocat.fr
mailto:observatoire@cnb.avocat.fr
ttp://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Infographie_Vdef__2_1_1459331701.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458897955.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458897955.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458896897.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/20160318_EN_CCBE_pos1_1458896897.pdf

