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EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2017

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE VE VÍDNI

Následující Evropský den advokátů se uskuteční dne 25. října 2017, aby se shodoval s Evropským dnem spravedlnosti. Téma 
pro letošní rok bude vliv technologie na advokátní profesi a jejich dopad na občany. Více informací o ELD bude k dispozici v 
nadcházejících měsících.

Dne 23. února se v Paláci Ferstel ve Vídni uskutečnilo 221. 
zasedání Stálého výboru. Přivítání ve Vídni a úvodní zdravici 
pronesl předseda Rakouské advokátní komory, Rupert Wolff, 
který následně podepsal Memorandum CCBE o vzájemném 
uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů. 
Následovala prezentace Marca Jorna, vedoucího jednotky B4 
- vzdělávání právních profesí a e-justice, Generální Ředitelství 
pro spravedlnost a spotřebitele, a to ohledně zprávy o 
evropském justičním vzdělávání za rok 2016.
Na zasedání Stálého výboru byly přijaty tyto dokumenty:

• Komentář CCBE k návrhu zprávy Evropského Parlamentu o 
návrhu Směrnice o digitálním obsahu

• Komentář CCBE k návrhu regulace Evropské komise 
o zakotvení společného azylového systému v oblasti 
mezinárodní ochrany ze dne 13. července 2016, který 
zároveň ruší Směrnici 2013/32/EU o společných řízeních 
pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

• Odpověď CCBE Evropské komisi na veřejnou konzultaci 
týkající se odrazujících mechanismů pro daňové poradce 
a zprostředkovatele od případného agresivního daňového 
plánování

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_PRIVATE_LAW/EPL_Position_papers/EN_EPL_20170223_CCBE-comments-EP-Draft-Report-proposed-directive-on-digital-content.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_PRIVATE_LAW/EPL_Position_papers/EN_EPL_20170223_CCBE-comments-EP-Draft-Report-proposed-directive-on-digital-content.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20170223_Comments-on-common-asylum-procedure.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20170223_Comments-on-common-asylum-procedure.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20170223_Comments-on-common-asylum-procedure.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20170223_Comments-on-common-asylum-procedure.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20170223_Comments-on-common-asylum-procedure.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/EN_TAX_20170223_European-Commission-public-consultation-on-disincentives-for-advisors-and-intermediaries-for-potentially-aggressive-tax-planning-schemes-Response-from-the-CCBE.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/EN_TAX_20170223_European-Commission-public-consultation-on-disincentives-for-advisors-and-intermediaries-for-potentially-aggressive-tax-planning-schemes-Response-from-the-CCBE.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/EN_TAX_20170223_European-Commission-public-consultation-on-disincentives-for-advisors-and-intermediaries-for-potentially-aggressive-tax-planning-schemes-Response-from-the-CCBE.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/EN_TAX_20170223_European-Commission-public-consultation-on-disincentives-for-advisors-and-intermediaries-for-potentially-aggressive-tax-planning-schemes-Response-from-the-CCBE.pdf


WORKSHOP NA TÉMA OCHRANA OBHÁJCŮ

MEMORANDUM CCBE O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ PŘESHRANIČNÍHO 
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ

NAŘÍZENÍ O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ PŘÍKAZU O ZMRAZENÍ A KONFISKACI 
MAJETKU

NÁVRH SMĚRNICE O BOJI PROTI PRANÍ PENĚZ PROSTŘEDKY TRESTNÍHO PRÁVA
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Dne 21. prosince 2016 navrhla Komise směrnici ke 
kriminalizaci praní peněz. Komise se domnívá, že současný 
trestněprávní rámec proti praní peněz v EU není komplexní 
ani dostatečně jednotný, aby byl plně účinný. Všechny 
členské státy praní peněz postihují, nicméně existence rozdílů 
v definici, rozsahu a povaze sankcí za trestné činy v oblasti 
praní peněz ovlivňuje přeshraniční policejní spolupráci a 
soudní spolupráci mezi vnitrostátními orgány, stejně jako 

výměnu informací.  Tyto rozdíly v právních rámcích mohou 
zneužít zločinci a teroristé, kteří mohou provádět finanční 
operace v místech, kde se jim zdají být opatření proti praní 
peněz nejslabší. Cílem návrhu Komise je zavedení minimálních 
pravidel týkajících se definice a sankcí v oblasti praní peněz, 
stejně jako společná ustanovení na podporu vyšetřování 
těchto trestných činů a k zajištění lepší spolupráce v boji proti 
praní peněz. CCBE připravuje na návrh Komise reakci.

Dne 30. března CCBE uspořádá ve 
spolupráci s ProtectDefenders.eu 
workshop s názvem: “Jak celosvětově 
zlepšit ochranu ohrožených advokátů? 
Praktické nástroje mechanismu EU 
pro ochránce lidských práv.” Cílem 
workshopu je představit online 
platformy pro ochranu advokátů/
ochránců lidských práv a jejich přidané 

hodnoty a sdílet tyto informace o 
různých způsobech podpory, která 
je ohroženým advokátům k dispozici 
(pohotovostní linka pomoci, finanční 
asistence, školení, dočasné přesídlení…). 
Cílovou skupinou posluchačů je síť 
CCBE nazvaná “Ochrana obhájců”, tzn. 
Advokátní komory a Mezinárodní/
Evropské organizace advokátů, jež 

jsou aktivní v podpoře ohroženým 
advokátům. Lidskoprávní nevládní 
organizace, které pomáhají obhájcům v 
oblasti lidských práva, se mohou rovněž 
účastnit. 
Své dotazy a registrace zasílejte na 
emailovou adresu metayer@ ccbe.eu.

Dne 24. února v rámci Evropské prezidentské konference 
podepsalo ve Vídni vice než 40 Advokátních komor z 
celé Evropy Memorandum CCBE o vzájemném uznávání 
přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů.
Smyslem Memoranda je podpořit a zjednodušit volný 
pohyb advokátů v rámci členských států CCBE, ve kterých 
je celoživotní profesní vzdělávání (CPD) povinné, nebo 
doporučené a umožnit tak větší flexibilitu pro své členy. 
Podepsané Memorandum můžete nalézt na stránkách CCBE.

Dne 21. prosince 2016 Komise 
zveřejnila návrh Nařízení o vzájemném 
uznávání zmrazení a konfiskace 
majetku. Tento návrh je součástí 
Akčního plánu Komise na posílení boje 
proti financování terorismu, který byl 
představen v únoru roku 2016. 

Komise má za to, že procedura 
vzájemného uznávání příkazu o 
zmrazení a konfiskaci majetku mezi 
členskými státy EU je stále příliš pomalá 
a umožňuje zločincům disponovat s 
jejich aktivy a přesouvat je po Evropě. 
Podle Komise navrhované nařízení 

usnadní přeshraniční vyhledávání 
výnosů z trestné činnosti a povede k 
efektivnějšímu zmrazení a konfiskaci 
prostředků z nezákonných zdrojů v EU 
bez zdlouhavých formalit. CCBE připraví 
odpověď na tento návrh.

mailto:metayer@ ccbe.eu
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Position_papers/EN_TR_20170224__Memorandum_on_Mutual_Recognition_of_Lawyers_Cross_Border_Continuing_Professional_Development.pdf


Jani Trias a Alonso Hernandez-Pinzon s Julio Borgesem, 
předsedou Venezuelského parlamentu

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI AGENTURY EU PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA (FRA)

PRANÍ PENĚZ

PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU VE VENEZUELE POKRAČUJE
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Dne 24. února 2017 proběhlo setkání zástupců Výboru CCBE pro trestní právo a Agentury EU pro základní práva (FRA). 
Schůzka se uskutečnila v sídle FRA ve Vídni. Tématem jednání byly unijní procesní záruky, úřad Evropského veřejného žalobce, 
migrace i další otázky.  Jednání bylo velice poučné a CCBE bude v této spolupráci pokračovat.

Novela čtvrté směrnice o boji proti praní peněz
CCBE sleduje vývoj týkající se předložené novely čtvrté 
směrnice o boji proti praní peněz. CCBE vyjádřila své obavy 
ohledně řady jejich ustanovení včetně ustanovení týkající 
se skutečného vlastnictví a role finančních zpravodajských 
jednotek. CCBE přezkoumala nedávné Stanovisko Evropského 
inspektora ochrany údajů (EIOÚ). Evropský inspektor ochrany 
údajů je nezávislým orgánem, který je v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, “povinen zajistit, aby orgány a 
instituce Společenství dodržovaly základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na soukromí”.  Stanovisko 
analyzuje některá ustanovení předložené novely čtvrté 
směrnice o boji proti praní peněz. EIOÚ ve stanovisku označuje 
řadu problémů spojených s ustanoveními o skutečném 

vlastnictví a klade řadu otázek ohledně přiměřenosti role 
finančních zpravodajských jednotek a o důvodech k odchýlení 
se od dobře zavedeného přístupu založenému na hodnocení 
rizik.  Stanovisko vyjadřuje také znepokojení nad faktem, 
že předložená novela překračuje stanovené cíle proti praní 
peněz a financování terorismu a porušuje zásadu omezení 
účelového shromažďování osobních údajů. CCBE sdílí a 
vyjádřilo stejné obavy jako EIOÚ.
Informace o vývoji Nadnárodního hodnocení rizik (SNRA)
Komise pokračuje v provádění Nadnárodního hodnocení rizik 
(SNRA). To zahrnuje posouzení míry „hrozby a rizika“ praní 
peněz a následné zhodnocení „zmírňujících opatření“ pro 
řadu odvětví včetně právního. CCBE poskytuje Komisi v této 
oblasti svoji součinnost.

Nadace evropských advokátů 
(ELF) v současnosti implementuje 
projekt na obnovu právního státu ve 
Venezuele. V rámci  tohoto projektu 
návštívil Venezuelu výkonný ředitel 
ELF Alonso Hernandez-Pinzona a 
Jani Trias (španělský advokát a člen 
Řídícího výboru Barcelonské advokátní 
komory). Návštěvase uskutečnila od 
19. do 23. února 2017. Cílem návštěvy 
bylo setkání s různými stranami za 
účelem analýzy akčního plánu na 
nezávislost justice, který je součástí 
projektu ELF. Zástupci ELF se setkali 
s venezuelskými experty, kteří se na 
přípravě akčního plánu podílejí, ale také 

s předsedou venezuelského parlamentu 
a s příbuznými politických vězňů, kteří 
jsou zadržováni venezuelskou vládou ve 
zřejmém rozporu se základními lidskými 
právy.  Zástupci ELF se dále potkali 
se zástupci Foro Penal Venezolano, 
Alfredem Romerem a Gonzalo 
Himiobem. Foro Penal Venezolano 
je přední neziskovou organizací 
zastupující politické vězně před soudy. 
V neposlední řadě se pak zástupci ELF 
setkali také s venezuelským advokátem 
Juanem Carlos Gutierrezem, který 
obhajuje nejznámějšího venezuelského 
politického vězně Leopolda Lopeze.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
16-17/03  35. ročník Dne chorvatských advokátů, Záhřeb
31/03 Zasedání Stálého výboru CCBE, Brusel


