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EVROPŠTÍ ADVOKÁTI NA LESBU – VÝZVA PRO ADVOKÁTY-DOBROVOLNÍKY

V pátek 24. června 2016 se Evropa probudila šokována výsledky 
hlasování britských občanů o opuštění Evropské unie. Naneštěstí v 
tomto hlasování převážily hlasy proti-evropského tábora a zároveň 
se výsledky hlasování jeví jako vítězství pro xenofoby. Bohužel politici 
nehledě na své portfolio, politické preference nebo víru nebyli schopni 
najít vhodná slova pro představení Evropy v pozitivním slova smyslu. 
Není možné vyhrát referendum zastrašováním a přiživováním obav 
z neznámého. Musíme znovu podchytit základní kořeny evropské 
debaty, která je stále koherentní a pozitivní.

Ať se již stane cokoliv, Velká Británie zůstane geograficky spojená 
s Evropou. Uskutečněné hlasování nemůže být označováno jako 
soumrak nad evropským projektem, nebo dokonce ještě hůře, 
koncem jedné konkrétní podoby civilizace. Pro nás v CCBE se tímto 
rozhodnutím nic nemění. Britští advokáti zůstanou nehledě na 
výsledky hlasování našimi kolegy. Soudržnost je profesní a osobní 
přátelství, které nemůže být narušena. Vždy najdeme adekvátní 
řešení, aby naši britští kolegové měli v rámci CCBE své zasloužené 
místo.

Michel Benichou  
Prezident CCBE

Evropští advokáti na Lesbu je projekt 
společně zorganizovaný Radou evropských 
advokátních komor (CCBE) a Německým 
advokátním spolkem (DAV). Jeho hlavním 
cílem je vyslat evropské advokáty na ostrov 
Lesbos na podporu řeckých advokátů v 

poskytování právní pomoci migrantům 
žádajícím o mezinárodní ochranu.
Pro více informací jak se stát advokátem-
dobrovolníkem, prosím navštivte webové 
stránky projektu.
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červnové zasedání Stálého výboru CCBE  v Bruselu

http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/how-to-become-a-volunteer-lawyer/
http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/how-to-become-a-volunteer-lawyer/
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NOVELA  4. SMĚRNICE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

EVROPSKÁ KOMISE – NADNÁRODNÍ HODNOCENÍ RIZIK

S NÁMI NEBO BEZ NÁS?

VEŘEJNÁ KONZULTACE O “REGULACI PROFESÍ: PROPORCIONALITA A NÁRODNÍ 
AKČNÍ PLÁNY”
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“Úspěch spojený s vytvořením umělé inteligence by byl největší 
událostí v historii lidstva, bohužel by také mohl být poslední…”
Tato příjemně provokativní citace Stephena Hawkinga mimo 
jiné slouží jako základ pro poslední esej Luca Ferryho s názvem: 
Transhumanistická revoluce. Jak techno-medicína a uberizace světa 
změní naše životy?
Bude muž zítřka geneticky modifikovaný, počítačově vylepšený a 
univerzálně propojený hybrid? Zatímco tato představa může znít 
slibně, klamavé projekty a strašlivé nebezpečí zůstávají. 
Ještě tam nejsme, ne úplně. Ale všichni ti, kteří odmítají porozumět 
tomu, že toto je zítřejší svět, který se aktuálně vyvíjí, se zatracují 
sami. Ti, kteří se neadaptují, zemřou. Když se nebudeme pohybovat 
vpřed, budeme se pohybovat směrem vzad. Věděli jsme to již od 
doby Charlese Darwina.
Nikdo nemůže popřít umělou inteligenci. Je tady a ovládne nás.  
Diskuse se netýká „pro a proti“ umělé inteligenci. Také se nediskutuje 
o tom, kdy přijde. Je přítomna tady a teď.
Jestliže není možné popřít budoucnost, je nutné si ji ochočit, vlastnit, 
stavět na ní, pokusit se ji kontrolovat a přizpůsobit si ji. 

Debata se tedy točí okolo otázky: s námi nebo bez nás?
Jaké výzvy přinesla sdílená ekonomika? Advokátní kanceláře 
bez papírů? Ukládání osobních informací od klienta na vzdálený 
cloud? Automatické nahrávání veškeré elektronické komunikace 
(a jejich systematické zpracovávání pomocí umělé inteligence)? 
Videokonferenční zařízení? Mnoho dalších věcí, které si ani neumím 
představit…
Buď se pokusíme být součástí tohoto trendu a součástí budování naší 
vlastní budoucnosti, nebo nám to bude uloženo někým jiným.
V takovém případě probuzení bude velmi obtížné…a nejen pro nás…
 Toto jsou problémy. Co chceme od zítřka, chceme být malí nebo 
velcí?
Uvidíme se v Paříži 21. října 2016 na 
konferenci “Inovace a budoucnost 
advokátní profese”
Pojďme pokračovat v boji,

Patrick Henry 
Předseda Výboru CCBE pro lidská práva

Dne 5. července Evropská komise představila 
legislativní návrh novely 4. Směrnice proti 
praní špinavých peněz.
Komise představila počáteční hodnocení 
dopadů očekávaného návrhu 7. dubna 
2016, kde vysvětluje jednotlivé kroky, ke 
kterým směřuje a jejich možné alternativy. 
Nedostatky v současném legislativním rámci 
jsou definovány následovně: (a) Členské 
státy mají různorodý přístup k rizikovým 
zemím, (b) virtuální měny jsou obtížně 
dohledatelné, (c) teroristé mohou užívat 

anonymní předplacené karty, (d) existují 
různorodé interpretace mezinárodních 
standardů nebo fragmentace ohledně 
působnosti, pravomoci a vzájemné 
spolupráci finančních zpravodajských útvarů 
(FZÚ) a (e) FZÚ mají opožděný přístup k 
informacím.
Komise se domnívá, že veškerá opatření 
přijatá jednotlivými členskými státy pro 
posílení boje proti financování terorismu 
by vytvořilo nerovné podmínky mezi 
členskými státy, kterých by teroristé mohli 

využít. Komise se dále domnívá, že zlepšení 
implementace a vynutitelnosti stávajících 
právních předpisů by mohlo vyřešit výše 
zmiňované problémy, které úzce souvisí s 
nově vznikajícími hrozbami.
Z pohledu CCBE se očekávají návrhy, které 
budou mít dopad na ustanovení ohledně 
skutečného vlastnictví a svěřenectví. 
Sekretariát CCBE sleduje tento vývoj a je v 
kontaktu s Komisí.

Evropská komise podstoupí Nadnárodní 
hodnocení rizik o praní špinavých peněz 
a financování terorismu. Nadnárodní 
hodnocení rizik je nástroj Komise, který je 
nezbytný v rámci práva EU pro pochopení 
rizik a rozvoj politiky pro právní sektor a 

další sektory, které jsou ohroženy praním 
špinavých peněz a financování terorismu. 
Komise pracuje na dvou úkolech (a) 
hodnocení rizik praní špinavých peněz/
financování terorismu ovlivňující vnitřní 
trh ve vztahu k přeshraniční činnosti, tj. 

identifikace, analýza a evaluace těchto rizik 
a (b) na základě tohoto hodnocení následná 
tvorba doporučení pro členské státy ohledně  
opatření vhodných k řešení těchto rizik na 
«vyhovující a ospravedlnitelné» úrovni. 
CCBE sleduje postupný vývoj.

Jak již bylo dříve ohlášeno, Evropská komise spustila veřejnou konzultaci o “Regulaci profesí: proporcionalita a Národní akční plány” která 
zahrnuje také agendu advokátů.
Konzultace je nyní k dispozici ve všech jazycích Evropské unie a zůstane otevřena do 19. srpna 2016.

http://ccbeconference.eu/en/
http://ccbeconference.eu/en/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegProfConsultation2016?surveylanguage=EN


SEMINÁŘ EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

KONFERENCE V GRUZII

PŘÍRUČKA FRA O EVROPSKÉM PRÁVU, TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU KE SPRAVEDLNOSTI

SEMINÁŘ PECO V ALBÁNII

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EVROPSKÉ SÍTĚ NEJVYŠŠÍCH SOUDCOVSKÝCH RAD
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Dne 19. října 2016 se uskuteční seminář 
CCBE v Paříži na téma “Advokáti a Evropský 
soud pro lidská práva”. Seminář se zaměří 
na dvě témata: role advokáta ve vztahu 
k soudu a budoucnost Evropského soudu 
pro lidská práva. Úvodní slovo pronese 

Dean Spielmann, poslední z řady bývalých 
předsedů Evropského soudu pro lidská 
práva. V rámci této události bude rovněž 
představen nový a aktualizovaný průvodce 
CCBE o Evropském soudu pro lidská práva. 
Mějte prosím na paměti, že seminář se 

uskuteční pouze ve francouzštině. Program 
semináře je k dispozici zde.
Pro vice informací ohledně semináře nebo 
registrace prosím pište Madeleine Kelleher 
na emailovou adresu  (kelleher@ccbe.eu).  

Ve dnech 20. - 21. června 2016 uspořádala Gruzínská advokátní 
komora ve spolupráci s Radou Evropy a CCBE konferenci v 
hlavním městě Gruzie, Tbilisi, na téma “Působení advokátních 
komor na nezávislý, kvalifikovaný a etický výkon advokátní 
profese”. Konference, která se uskutečnila na poli Tbiliské státní 
univerzity, byla zahájena úvodním slovem Prezidenta Gruzie Giorgi 
Margvelashvili, který zdůraznil svou úctu k advokátní profesi a 
důležitost její nezávislosti, kvalifikovanosti a jednání v souladu s 
etikou.
Události se zúčastnili advokáti, diplomaté, studenti a zástupci 
mnoha mezinárodních organizací. CCBE reprezentoval první vice-
prezident, Ruthven Gemmell WS a bývalá Prezidentka, Maria 
Ślązak. V průběhu konference probíhala výměna názorů ohledně 
role advokátních komor v takových oblastech, jako je profesní etika, 
vzdělávání advokátů a ochrana a propagace práv advokátů. Na 
základě iniciativy Rady Evropy bude připraven sborník zkušeností z 
praxe, které účastníci v rámci konference sdíleli s ostatními.
Program konference je k dispozici zde.

Agentura Evropské unie pro základní práva 
(FRA) nedávno vydala svou “Příručku o 
Evropském právu, týkající se přístupu 
ke spravedlnosti”. V procesu tvorby této 
příručky se FRA radila se CCBE, která jí 
připomínkovala několik kapitol této příručky.
Příručka shrnuje hlavní evropské právní 
principy v oblasti přístupu ke spravedlnosti, 

se zaměřením na civilní a trestní právo. 
Jejím cílem je zvýšit povědomí ohledně 
relevantních právních standardů 
stanovených Evropskou unií a Radou 
Evropy, zejména prostřednictvím judikatury 
Soudního Dvora EU a Evropského soudu pro 
lidská práva. Příručka byla vytvořena jako 
praktický průvodce pro advokáty, soudce 

a další praktikující právníky zapojené do 
soudního procesu v EU a ve členských 
státech Rady Evropy, stejně jako pro 
jedince pracující pro nevládní organizace 
a jiná uskupení, která se podílí na výkonu 
spravedlnosti.
Příručka je k dispozici zde.

CCBE výbor PECO organizuje dne 30. září 2016 seminář v albánské 
Tiraně. Seminář se zaměří na následující témata: Komparativní 
analýza advokátních komor ve vybraných členských státech EU a 
Srbsku – zpráva od Světové Banky; Ústřední hodnoty právní profese a 

mechanismus vynutitelnosti; Organizace primárního a celoživotního 
vzdělávání a použití nových výukových metod.
Více informací ohledně semináře bude brzy zveřejněno. 

Ve dnech 2. a 3. června se Prezident 
CCBE Michel Benichou zúčastnil Valného 
shromáždění Evropské sítě nejvyšších 
soudcovských rad (ENCJ) ve Varšavě. 
Představilo se zde několik vynikajících 
řečníků včetně Koena Lenaertse, předsedy 

Soudního Dvora EU a Diany Wallis, 
předsedkyně Institutu Evropského práva. 
V průběhu události byla zvolena nová 
předsedkyně Evropské sítě nejvyšších 
soudcovských rad, paní Nuria Díaz Abad, 
která  převzala úřad od Lorda Geoffrey Vose. 

Diskuse se dále soustřeďovala okolo online 
justice, budoucnosti advokátní profese a 
právních služeb, stejně jako na současnou 
situaci v Polsku, co se týče principů právního 
státu.

Vice-prezident Ruthven Gemmell a bývalá Prezidentka Maria Ślazak v Tbilisi

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Programme_seminaire_2_1467280710.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Programme_seminaire_2_1467280710.pdf
mailto:kelleher@ccbe.eu
https://ccbepeco.files.wordpress.com/2016/06/agenda-june-20-21-tbilis-15-6-2016.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/handbook-european-law-relating-access-justice
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ČERVNOVÉ ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE

ONLINE KURZY ‘HELP IN THE 28’

VYŠETŘOVACÍ KOMISE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI
7-8/07  Setkání L4, Londýn
4-9/09  Výroční setkání ABA, San Francisco
10-11/09 Zasedání tří advokátních komor, Bordeaux
16/09  Stálý výbor CCBE , Barcelona
18-23/09 Výroční konference IBA, Washington DC

Dne 23. června 2016 se v Bruselu uskutečnilo 
zasedání Stálého výboru CCBE , kterého se 
zúčastnili také dva hostující řečníci. Jako 
první vystoupil Emmanuel Crabit, vedoucí 
oddělení v rámci Generálního ředitelství 
Evropské komise pro spravedlnost a 
spotřebitele, který představil publikaci 
Srovnávací přehled EU o soudnictví za 
rok 2016. Pan Crabit zároveň poděkoval 
CCBE za její vynikající spolupráci ve vztahu 
k poskytování údajů ohledně národních 
systémů bezplatné právní pomoci ve 
spotřebitelských věcech, které byly jedním z 
nových  indikátorů letošního vydání. Přehled 
je k dispozici zde.
Jako druhý vystoupil Heiko Wagner, člen 
Evropské skupiny pro justiční vzdělávání 
v rámci GŘ pro spravedlnost, který 
představil Zprávu o evropském justičním 
vzdělávání  2015, a poděkoval členům 

CCBE za jejich pomoc. Evropská komise 
již začala se sběrem informací pro další 
Zprávu o evropském justičním vzdělávání, 
kterou vydá v průběhu tohoto roku. Zpráva 
poskytne informace ohledně vzdělávacích 
akcí (v oblasti evropského práva a právních 
řádů členských států), kterých se zúčastnili 
advokáti v roce 2015.

Evropský program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti 
lidských práv (HELP) v současné době zveřejnil několik online kurzů 
s názvem “HELP in the 28”. Prvním z nich je online kurz na téma 
“Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a transfobii”. Tento kurz byl 
vytvořen právními profesionály a experty z Rady Evropy a zahrnuje 
nejnovější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního 
Dvora EU. Kurz je rozdělen do dvou modulů, přičemž jeden je 
zaměřen na rasismus a xenofobii a druhý na homofobii a transfobii.

Druhý uveřejněný online kurz se týká „Práva na nedotknutelnost 
osoby (bioetika)“. Jedním z hlavních zdrojů byla v případě tohoto 
kurzu Příručka o právu EU k zákazu diskriminace, která byla společně 
vytvořena  Agenturou Evropské unie pro základní práva a Evropským 
soudem pro lidská práva. 
Další dva zveřejněné online kurzy se týkají „Ochrany údajů a práva na 
soukromí“ a „Pracovních práv“.
Pro více informací ohledně zmíněných kurzů prosím navštivte 
webové stránky ‘HELP IN THE 28’.

Dne 8. června se Evropský parlament usnesl na ustanovení 
Vyšetřovací komise v případu “Panama Papers” která se bude 
zabývat údajnými porušeními a nesprávným úředním postupem při 
aplikaci unijního práva ve vztahu k praní špinavých peněz, vyhýbání 
se daňovým povinnostem a daňovým únikům. CCBE sleduje vývoj 

celé situace vzhledem k tomu, že pozornost bude věnována také 
profesím, které usnadňují tvorbu zahraničních tzv. offshore účtů, 
zakládání fiktivních společností, atd. Komise bude složena z 65 
poslanců EP, kteří budou mít 12 měsíců na prošetření této kauzy.

Emmanuel Crabit

Heiko Wagner

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/final_report_2015_en.pdf
http://help.ppa.coe.int/

