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ÚVODNÍK – POZNEJTE SVOJI BUDOUCNOST

Č. 55 
Září 2016

KONFERENCE CCBE “INOVACE A BUDOUCNOST ADVOKÁTNÍ PROFESE

Jak by řekl filozof – “budoucnost je nejistá, současnost  
nepředvídatelná, známá je pouze minulost”. Na konferenci, 
organizované 21. října CCBE v Paříži na téma “Inovace a 
budoucnost advokátní profese”, se pokusíme tento názor 
vyvrátit.
Advokáti, advokátní kanceláře i organizace musí budoucnost 
předvídat, a to ruku v ruce se společnostmi reprezentujícími 
platformy, programy umělé intelligence a nové nástroje, které 
se umisťují na trhu právních služeb.
Bude “blockchain” znamenat revoluci v advokacii? Budete 
zítra komunikovat s “chatbotem”? Umožní prediktivní justice 
nezávislost a svobodu soudcům, nebo bude naopak sloužit 
jako nástroj soudcům, advokátům a stranám sporu? Nahradí 
Peter, Ross nebo Watson (programy umělé inteligence pro 

právní služby) advokáty? Stanou se robotoví advokáti našimi 
nepřáteli? Mají advokátní organizace budoucnost a mohou 
vůbec pomáhat s technologickým rozvojem profese?
Toto jsou otázky, které budou diskutovány na konferenci v 
rámci čtyř kulatých stolů a během diskuze v návaznosti na 
vaše dotazy.
Bude také třeba ukázat, že advokáti přijali nové technologie, 
roboti mohou být našimi partnery, a že umělá intelligence 
může působit potíže internetovým hráčům šachů nebo hry 
Go, ale právo nikdy nemůže být  plně zautomatizováno!

Michel Benichou 
Prezident CCBE  

Konference CCBE na téma “Inovace 
a budoucnost advokátní profese” 
se bude věnovat čtyřem základním 
tématům: budoucnosti justice, 

budoucnosti právních služeb, 
budoucnosti advokátních kanceláří 
a budoucnosti advokátních komor. 
Na konferenci vystoupí experti z celé 

Evropy jako např. Jean-Jacques Urvoas, 
ministr spravedlnosti Francie, a Tiina 
Astola, generální ředitelka generálního 
ředitelství pro spravedlnost a 
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spotřebitele Evropské komise.
Těšíme se, že vás přivítáme 21. října 
v Paříži, abychom diskutovali o 
budoucnosti advokátní profese.
Tato konference je certifikována jako 

program celoživotního vzdělávání 
advokátů a bude ekvivalentní 7 
bodům v Belgii (Avocats.be/OBFG), 
Lucemburku a Irsku, 7 hodinám v Polsku 
a 6 kreditům v Itálii.

Více informací naleznete na http://
ccbeconference.eu/en/

http://ccbeconference.eu/en/
http://ccbeconference.eu/en/
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How to register for the conference? 
Go on the conference website: www.ccbeconference.eu 

Select the ticket type you wish to 
purchase:

• If you have a promotional code, 
please enter it.

• A General Admission Ticket is valid 
for 1 person, and costs €180 plus VAT.

• A 10 Tickets Pack provides 10 places 
at the conference at the reduced 
price of €155/ticket plus VAT, 
therefore €1550 HTVA for 10 people.

• A 20 Tickets Pack provides 20 places 
at the conference at the reduced 
price of €140/ticket plus VAT, 
therefore €2800 HTVA for 20 people.       

Once you have selected your ticket type, you will 
arrive on page where you will be asked to input 
your personal details.

Click on the REGISTER button 
in the top right hand corner. 

You will then be registered for the conference! 

http://www.ccbeconference.eu


TRESTNÍ PRÁVO – EVROPSKÝ VEŘEJNÝ ŽALOBCE

SETKÁNÍ TŘÍ KOMOR

NOVÉ PARTNERSTVÍ MEZI CCBE A LARCIER GROUP

KONGRES FEDERACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTNÍCH KOMOR (FBE)
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Vrcholní představitelé CCBE se 
v Bordeaux sešli na 10. Setkání 
tří komor  se zástupci Všečínské 
asociace advokátů (ACLA) a 
Japonské federace advokátních 
komor (JFBA). Hlavním 
tématem diskuzí bylo vnímání 
a podpora  advokátní profese 
v různých částech světa, výzvy 
advokátní profesi na poli inovací 
právních služeb a nebezpečí 
neregulovaných poskytovatelů 
právních služeb, a konečně 
bezplatná právní pomoc a přístup 

ke spravedlnosti v každé ze tří 
jurisdikcí. CCBE rovněž vyzdvihlo 
projekt Evropští advokáti na 
Lesbu, doporučení CCBE týkající 
se sledování advokátů, příručku 
k volnému pohybu advokátů a 
Brexit. ACLA zastupuje zhruba 
300 000 advokátů a členství je 
povinné, zatímco JFBA má zhruba 
33 000 advokátů.  

20. září měli zástupci CCBE spolu se zástupci ECBA efektivní 
výměnu názorů s komisařkou EK pro spravedlnost, ochranu 
spotřebitele a rovnost pohlaví Věrou Jourovou.
Cílem schůzky bylo projednání některých aspektů návrhu na 
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). CCBE 
a ECBA projevily obavy pramenící z ustanovení týkajícího se 
soudní kontroly/přezkumu a volby práva v případě potřeby 
náležitého práva na obhajobu. 
Předcházející týden, 13. září, bylo CCBE pozváno do Štrasburku 
na setkání a diskuzi se zpravodajkou Evropského parlamentu 
(Barbara MATERA, poslankyně Evropského parlamentu) a 
stínovými zpravodaji ve věci Úřadu evropského veřejného 
žalobce. CCBE bylo pozváním potěšeno,  neboť nyní je klíčový 
čas k výměně názorů, a to vzhledem k intenzivní snaze 
dokončit jednání o EPPO  do konce roku 2016 či začátkem 
roku 2017.

Nástroj našeho nového partnera Larcier Group, platforma  Strada lex 
Europe  publikuje vše, co se týká  evropského práva (právní předpisy, 
judikaturu, právní teorii apod.). 
Strada lex Europe, agregátor  evropského práva

Ve dnech 14. a 15. října se bude v Lucemburku konat kongres FBE. Hlavním tématem budou “Advokáti v dialogu se Soudním 
dvorem EU”. 
Kompletní program je k dispozici zde.
Více informací je k dispozici na webové stránce.

Setkání ECBA a CCBE s eurokomisařkou Věrou Jourovou

Setkání tří komor v Bordeaux

https://www.stradalex.eu/?redirect_counter=2
https://www.stradalex.eu/?redirect_counter=2
http://www.fbe.org/IMG/pdf/SCIENTIFIC_PROGRAMME-2.pdf
http://www.fbe.lu/en/home-dev/


STÁLÝ VÝBOR CCBE V BARCELONĚ

DOTAZNÍK CCBE K PLATFORMÁM PRO ON-LINE POSKYTOVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH 
SLUŽEB

24 HODIN PRÁVNÍCH INOVACÍ

ADVOKÁTI A EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
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Na zářijovém zasedání stálého 
výboru CCBE se dostalo vřelého 
přivítání od prezidenta Barcelonské 
advokátní komory. Oriol Rusca Nadal, 
její president, jednání zahájil. Dále 
vystoupili dva hostující přednášející:   

Jana Gajdošová, vedoucí sekce Přístup 
ke spravedlnosti odboru práv a svobod  
Agentury EU pro základní práva, která 
představila Příručku evropského práva 
týkajícího se přístupu ke spravedlnosti.

Dále vystoupila Orsolya Görgényi, 
bývalá  prezidentka AIJA, která 
představila organizaci a vyzdvihla 
spolupráci mezi CCBE a AIJA. 

13. a 14. října pořádala francouzská Národní rada 
advokátních komor (CNB) akci s názvem 24 hodin právních 
inovací. Cílem této akce je prezentovat inovace v advokátní 
profesi, analyzovat současnou situaci s ohladem na 
inovativní platformy, praxe atd. Akce bude probíhat jak v 
Paříži, tak online, kde bude k dispozici mnoho webinářů, 
videí, diskuzních fór a výměn informací na sociálních sítích. 
Ředitel Observatoře CNB Louis-Georges Barret bude tuto akci 
prezentovat na konferenci CCBE dne 21. října.
Více informací o této akci naleznete na webu CNB.

Výbor CCBE pro budoucnost advokacie 
provádí průzkum týkající se platforem 
pro on-line poskytování právních služeb. 
Dotazník se zabývá pěti tématy: popis 
platforem, jejich hodnocení advokáty,  
vztahy platforem a advokátních komor,  
platformy a právní služby a jejich 

obecné regulační prostředí.  Cílem 
průzkumu je shromáždit informace 
týkající se poskytování služeb advokáty 
i neadvokáty v členských zemích CCBE.

Dne 19. října organizuje CCBE v Paříži seminář na téma 
“Advokáti a Evropských soud pro lidská práva”, který se bude 
zabývat dvěma tématy: role advokáta u soudu a budoucnost 
ESLP. Dean Spielmann, předcházející prezident ESLP, přednese 

zahajovací řeč. Seminář bude ve francouzském jazyce. Na 
semináři také účastníci obdrží aktualizovanou příručku 
“Praktický průvodce pro advokáty před ESLP”. 
Program semináře je k dispozici zde.

Stálý výbor CCBE v Barceloně Oriol Rusca Nadal, prezident Barcelonské advokátní komory

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_en.pdf
http://cnb.avocat.fr/24-heures-dediees-a-l-innovation-dans-la-profession-d-avocat-appel-a-contributions_a2719.html
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Programme_seminaire_2_1467280710.pdf
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MIGRACE – REFORMA NAŘÍZENÍ DUBLIN III

VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE
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NEDÁVNO PŘIJATÉ  DOKUMENTY
Stanovisko CCBE k návrhu Komise ke změně 4. Směrnice proti praní špinavých peněz
Návrh CCBE k revizi Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

CCBE vyjádřila své obavy k návrhu Evropské  komise reformovat 
nařízení Dublin III. Domnívá se, že text by měl být do hloubky 
přezkoumán, aby odpovídal evropským a mezinárodním 
občanskoprávním standardům. CCBE souhlasí, že reforma 
směrnice Dublin III je potřebná tak, aby byl vytvořen 
spravedlivý a efektivní system, který zajistí ochranu základních 
práv žadatelům o azyl. Nicméně návrh Komise je v mnoha 
aspektech z pohledu práva mnohem více problematický než 
předcházející systém nastavený nařízením Dublin III. 
Ve skutečnosti se zdá, že  návrh Dublin IV namísto toho, aby 
vylepšil známé nedostatky Dublinu III, bude komplikovat 
systém tím, že a) nebudou provedeny žádné změny v kritériích 

určujících odpovědný stát, b) ukládá způsob předběžného 
přezkumu založeného na kompetenci členského státu, kde 
bude podána první žádost, c)bude díky ustanovení o postizích    
žadatelům o azyl  nadále omezena možnost přesunu do jiného 
členského státu, d) stanoví omezení pro nezletilé osoby bez 
doprovodu a pro aplikaci diskrečních klauzulí; e) zavádí 
korektivní alokační mechanismus pro zamýšlené spravedlivé 
rozdělení povinností mezi členské státy, který v mnoha 
ohledech opakuje neúspěšné prvky mechanismu dočasného 
přemisťování, který je dnes platný.
Celý text je k dispozici zde.

Od svého vzniku v říjnu 2014 se  Nadace 
evropských advokátů (ELF) úspěšně 
zhošťuje svého základního poslání – 
implementovat mezinárodní justiční 
projekty (vč. projektů týkajících se 
právního státu a lidských práv). Kromě 
toho se ELF nezaměřuje pouze na 
implementaci projektů, na kterých má 
vlastní zájem, ale snaží se take pomáhat 
národním komorám v EU navrhovat, 
připravovat a vypracovávat evropské 
projekty.
Konkrétním příkladem spolupráce mezi 
ELF a národními komorami je projekt 
TRACHILD. Tento projekt byl nedávno 
vybrán generálním ředitelstvím 

pro justici EK jako jeden z projektů 
financovaných v rámci výzvy na podporu 
mezinárodních projektů zaměřených 
na posilování odborné způsobilosti 
v oblasti systémů pro ochranu dětí a 
advokátů zastupujících děti při soudních 
řízeních.  
Tento projekt, jehož cílem  je vyškolit 
180 advokátů ze šesti zemí EU 
(Španělsko, Řecko, Irsko, Polsko, Kypr a 
Francie) k právnímu zastupování dětí v 
trestních, správních a občanskoprávních 
soudních řízeních, byl navržen Pařížskou 
advokátní komorou (jednou z finančních 
podporovatelů ELF)  ve spolupráci s ELF 
a národními komorami ve Španělsku 

a Kypru, Athénskou AK, Irskou AK a 
Polskou komor právních rádců. Tento 
projekt započne na konci r. 2016 a bude 
trvat 18 měsíců. 
Tento projekt je inovativní ve velmi 
důležité oblasti práva, a to ochraně dětí. 
Současně ukazuje stěžejní funkci Nadace 
: pomáhat národním a regionálním 
komorám EU získávat  peníze z fondů EU 
pro implementaci evropských projektů s 
přidanou hodnotou. 
Více informací o ELF a projektu 
TRACHILD naleznete na  info@
europeanlawyersfoundation.eu.

http://ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20160916_CCBE_comments_on_the_proposal__to_amend_Directive_on_the_prevention_of_the_use_of_the_financial_system_for_the_purpose_of_money_laundering_or_terrorist_financing.pdf
http://ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_PRIVATE_LAW/EPL_Position_papers/EN_EPL_20160916_CCBE_proposal_for_a_revision_of_Directive_9313EC_on_unfair_terms_in_consumer_contracts.pdf
http://ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20160916_CCBE_comments_on_Dublin_regulation_reform_proposal.pdf
http://europeanlawyersfoundation.eu/about-us/sponsors/
http://europeanlawyersfoundation.eu/about-us/sponsors/
mailto:info@europeanlawyersfoundation.eu
mailto:info@europeanlawyersfoundation.eu

