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Pan Michael Matheson MSP, skotský kabinetní 
tajemník pro spravedlnost (ministr spravedlnosti)

Dvojctihodný lord Patrick Hodge, soudce 
Nejvyššího soudu

Martin Šolc, prezident Mezinárodní advokátní 
komory (IBA)
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127. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V EDINBURGHU

Dne 19. května se v Edinburghu uskutečnilo 127. plenární 
zasedání CCBE. V předvečer byly jednotlivé delegace 
laskavě uvítány recepcí na Edinburském hradě pořádané 
Skotskou advokátní komorou a Lordem advokátem, 
Jamesem Wolffem.

Na plenárním zasedání pronesl hlavní projev pan 
Michael Matheson MSP, skotský kabinetní tajemník pro 
spravedlnost (ministr spravedlnosti). Pan Matheson 
představil justiční systém ve Skotsku a zdůraznil některé 
klíčové úspěchy, kterých se podařilo v posledních letech 
dosáhnout. 

Dále vystoupili dvojctihodný lord a soudce Nejvyššího 
soudu Patrick Hodge a Martin Šolc, prezident Mezinárodní 
advokátní komory (IBA). První jmenovaný vyzdvihl význam 
právního státu a nezávislosti soudnictví a druhý jmenovaný 
upozornil na některé klíčové úlohy, které IBA zvlášť, či ve 
spolupráci s CCBE v poslední době splnila. 

19. května večer uspořádala delegace Spojeného království 
při CCBE gala večeři v Signet Library v Edinburghu.
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CCBE v současnosti pracuje na vzniku případné Evropské 
úmluvy o advokátní profesi.  V loňském roce CCBE navrhla 
Radě Evropy, aby započala na této otázce pracovat, s 
ohledem na ústřední roli, kterou advokáti při výkonu 
spravedlnosti hrají, a s ohledem na to, že zde v současnosti 
neexistuje žádný závazný evropský předpis vztahující 
se specificky k advokátní profesi. Tento návrh byl v říjnu 
2016 následován dalším návrhem, který podepsalo 22 
členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), 
vyzývajícím Výbor ministrů k zahájení příprav této úmluvy.

V lednu 2017 byl Výbor Rady Evropy pro právní záležitosti 
a lidská práva, Parlamentním shromážděním pověřen, aby 
záležitost projednal, a v březnu pak jmenoval zpravodaje 

návrhu :  paní Sabien Lahaye-Battheu, belgickou zástupkyni 
v PACE, která v advokacii působí od roku 1990. V květnu 
2017 se delegace CCBE setkala se sekretářem Výboru pro 
právní záležitosti a lidská práva pověřeného koordinací 
prací.  Zveřejnění zpravodajovy zprávy se očekává do 
konce roku 2017. Zpráva nebude obsahovat navržený 
text úmluvy, ale seznam základních principů, které budou 
v budoucí úmluvě zahrnuty. Pokud bude návrh Výborem 
ministrů přijat, měly by přípravy samotného textu úmluvy 
započít koncem roku 2018 nebo na začátku roku 2019.  
Přípravný proces trvá většinou zhruba dva roky a je 
následován podpisy a ratifikací.

Od června začne Evropský soud 
pro lidská práva poskytovat 
krátká odůvodnění k rozhodnutím 
o nepřípustnosti vydávaných 
samosoudcem.

CCBE vítá tuto novou praxi Soudu. 
Po řadu let CCBE Soud upozorňovala, 
že neodůvodňování rozhodnutí o 
nepřípustnosti působí advokátům 
potíže, jelikož ti ho pak nejsou schopni 

vysvětlit svým klientům.

CCBE sleduje vývoj ohledně návrhu 
nařízení o vzájemném uznávání 
příkazů k zajištění a konfiskaci. 

Během plenárního zasedání v 
Edinburghu dne 19. května jednotlivé 
národní delegace schválily odpověď 
CCBE na návrh Komise. CCBE bude 

sledovat evropský legislativní proces 
k tomuto návrhu.

Během plenárního zasedání v Edinburghu dne 19. května 
schválily jednotlivé delegace Praktickou příručku CCBE 
pro advokátní komory týkající se sociální odpovědnosti 
podniků.

V únoru 2013 vydala CCBE Příručku: «Odpovědnost podniků 
a advokátní profese» («Příručka I»), poskytující informace 
o definici, základních konceptech, mezinárodních, unijních 
a národních iniciativách a předpisech týkajících se sociální 
odpovědnosti podniků (CSR). V únoru 2014 vydala CCBE 
«Sociální odpovědnost podniků a advokátní profese - 

Příručka II». Příručka II podrobněji rozvádí dopady CSR na 
specifickou roli a postavení advokátní profese, poradenství 
ve věcech CSR a potenciální CSR-odpovědnosti advokátů/
advokátních kanceláří jako dodavatelů služeb a jako 
podniků. Poslední Příručka na tyto otázky navazuje, když 
stručně zdůrazňuje některé problémy uvedené v Příručce 
I a II.

Poslední Příručka má za cíl upozornit advokátní komory 
na naléhavost, se kterou je třeba řešit základní otázky 
relevantní pro advokáty potýkajícími se s CSR.
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Evropská komise nedávno 
publikovala veřejnou konzultaci 
týkající se “Modernizace práva 
obchodních společností EU: pravidla 
digitálních řešení a účinných 
přeshraničních operací”, jejímž cílem je 
shromáždit podněty od zúčastněných 
a zainteresovaných stran týkající se 
problémů v oblasti práva obchodních 
společností, jako jsou online nástroje 
a přeshraniční mobilita podniků. 

Konzultace je rozdělena do 
následujících čtyř částí:  

(1) Odůvodnění opatření;

(2) Využívání online nástrojů v celém 
životním cyklu společnosti;

(3) Přeshraniční mobilita obchodních 
společností (fúze, rozdělení, 
přeměny) 

(4) Kolizní normy pro společnosti

Dle Komisí současně zveřejněného 
prvotního posouzení dopadů, (které 
lze připomínkovat do 7. června 
2017), se očekává, že Komise předloží 
legislativní opatření v posledním 
čtvrtletí roku 2017. Na základě 
podnětů získaných z konzultace, 
stejně jako ze závěrů externích 
podpůrných studií a výzkumů, 
vypracuje Komise posouzení dopadů 
legislativního návrhu.

Konzultace bude spuštěna do 6. srpna 
2017.

Dne 18. května vydal SDEU rozhodnutí ve věci LAHORGUE, 
jehož předmětem bylo rozhodnutí o předběžné otázce 
podané francouzským soudem, týkající se odepření 
poskytnutí routeru pro připojení k virtuální privátní síti 
advokátovi, řádně zapsanému v advokátní komoře jiného 
členského statu, v kontextu volného pohybu služeb dle 
směrnice Rady 77/249/EHS.

Soud rozhodl, že: “odepření poskytnutí routeru 
advokátovi, který je řádně zapsán u advokátní komory 
členského státu, ze strany příslušných orgánů jiného 
členského státu pouze z toho důvodu, že není zapsán u 
advokátní komory posledně uvedeného členského státu, 

v němž si přeje vykonávat povolání advokáta v rámci 
volného pohybu služeb v případech, kdy zákon nevyžaduje 
spolupráci s jiným advokátem, představuje omezení 
svobody poskytování služeb ve smyslu článku 4 směrnice 
77/249 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu 
služeb advokátů, vykládaného ve světle článku 56 a čl. 57 
třetího pododstavce SFEU. Předkládajícímu soudu přísluší 
ověřit, zda takové odepření s ohledem na okolnosti, za 
nichž k němu dochází, skutečně odpovídá cílům ochrany 
spotřebitelů a řádného výkonu spravedlnosti, které ho 
mohou odůvodnit, a zda omezení, která z něho plynou, 
nejsou s ohledem na tyto cíle nepřiměřená.”

Nadace evropských advokátů je 
potěšená tím, že jí byl nedávno 
přidělen projekt MULTILAW. Jedná 
se o dlouho očekávanou iniciativou 
financovanou Evropskou unií (EU), 
která umožní zvýšit mobilitu advokátů 
v rámci Evropské unie a přispěje 
k rozvoji evropské právní kultury. 
Vznikne tak první evropský vzdělávací 
výměnný program pro advokáty, 
založený na základě osvědčených 
postupů stanovených Evropskou sítí 
pro justiční vzdělávání pro výměnu 
soudců a státních zástupců. Projekt 
je veden Nadací evropských advokátů 

ve spolupráci s Pařížskou advokátní 
komorou, Aténskou advokátní 
komorou, advokátními komorami 
Rumunska, Litvy, Španělska, České 
republiky a Polskou komorou právních 
rádců. Během trvání projektu budou 
mít advokáti ze 7 unijních zemí (mládí 
advokáti s praxí do 5 let) příležitost 
vzdělávat se v zahraničí v hostitelských 
institucích z právního sektoru. Během 
stáže budou příchozí advokáti schopni 
ponořit se do právního systému 
jiného unijního státu, vytvořit nebo 
posílit přeshraniční síť kontaktů 
a zlepšit svoje právní a jazykové 

dovednosti. Každá stáž bude trvat 
dva týdny a hostitelskými institucemi 
v partnerských zemích budou buď 
místní nebo národní komory nebo 
advokátní kanceláře s přeshraniční 
činností v rámci EU. První výměny by 
měly proběhnout v září 2017 a celkově 
by se jich mělo účastnit 75 advokátů. 
Projekt je pouze prvním krokem k 
plánované trvalé platformě, zaměřené 
na výměnu advokátů na unijní úrovni, 
která bude doufejme financovaná EU 
a rozšířena do více členských států a 
přístupná více advokátům.    

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://Dle Komisí současně zveřejněného prvotního posouzení dopadů
http://Dle Komisí současně zveřejněného prvotního posouzení dopadů
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-99/16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01977L0249-20130701&from=EN
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NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

1-3/06 Výroční kongres FBE, Haag

07-09/06  Evropská síť rad pro justici, Paříž

30/6   Stálý výbor, Brusel

NEDÁVNO PŘIJATÁ STANOVISKA

• Vyjádření k ochraně oznamovatelů

• Návrh článku o nezávislosti

• Návrh doporučení CCBE ohledně nových opatření pro advokáty k dosažení souladu s předpisy v souvislosti s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů 

• Praktická příručka pro advokáty ohledně sociální odpovědnosti podniků – Pokyn III

• Odpověď CCBE týkající se návrhu o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170519_Submission-on-whistleblower-protection.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TOWARDS_MODEL_CODE/MOD_Position_papers/EN_MOD_20170519_Model-Article-on-Independence.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20170519_CCBE-Guidance-on-main-new-compliance-measures-for-lawyers-regarding-GDPR.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20170519_CCBE-Guidance-on-main-new-compliance-measures-for-lawyers-regarding-GDPR.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Position_papers/EN_CRM_20170519_CCBE-response-to-the-Proposal-for-a-Regulation-on-the-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders.pdf

