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TROJSTRANNÉ SETKÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KOMOR, HANGZHOU, ČÍNA, 17. – 19.
ČERVNA 2017
Od roku 2004 se CCBE každoročně setkává s Všečínskou
advokátní komorou (ACLA) a Japonskou federací
advokátních komor (JFBA) k trojstrannému jednání. V
roce 2017 byla schůzka organizovaná ACLA v Hangzhou
v Číně. Tři prezidenti a viceprezidenti zde diskutovali
aktuální problémy, kterým jejich komory čelí a věnovali se
také otázkám společného zájmu. V tomto roce CCBE, ACLA
a JFBA probíraly globalizaci advokátní profese, bezplatnou
právní pomoc, inovativní právní technologie a umělou
inteligenci, vzdělávání advokátů a podporu advokátní

profese. ACLA se velmi zajímala o to, zda vzdělávání
obhájců probíhá v souladu se zajištěním kvality následně
poskytovaných služeb. Japonská federace advokátních
komor v současnosti připravuje strategii k zapojení
umělé inteligence do právních služeb. Výměna zkušeností
prostřednictvím trojstranného setkání advokátních
komor je vždy obohacující a probíraná témata jsou stále
praktičtější a relevantnější. Příští rok bude trojstranné
setkání advokátních komor hostit Japonsko.

NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÝCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A
OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ
21. června 2017 zveřejnila Evropská
týkající se daňových
zprostředkovatelů a oznamovacích
povinností.
CCBE
kvituje,
že
návrh zakotvuje povinnosti pro

komise návrh

zprostředkovatele sdělit potenciálně
agresivní
daňové
plánování
daňovým orgánům, pokud jsou do
tohoto plánování zapojeni v rámci
výkonu své profese, s výjimkou
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vyplývající z „advokátní povinnosti
mlčenlivostidle
vnitrostátního
práva daného členského státu“. V
těchto případech spadá oznamovací
povinnost na daňové poplatníky

a zprostředkovatelé je musí o
této povinnosti informovat.
Pro
připomínku: povinnost je omezena
na přeshraniční případy, tzn. ve více

než jednom členském státě nebo
mezi členským státem a třetí zemí.
Detaily návrhu a další postup CCBE
projednaly dne 30. června společně

Deontologický výbor a Pracovní
skupina pro daňové otázky.

SETKÁNÍ S ŘECKÝM MINISTREM PRO MIGRACI
Dne 22. června se David Conlan Smyth, předseda Výboru
CCBE pro migraci, setkal s řeckým ministrem pro migraci
panem Mouzalasem, aby jednali o projektu Evropští
advokáti na Lesbu (ELIL). Ministr Mouzalas na jednání
poděkoval CCBE a DAV za jejich výjimečnou práci a jménem
řecké vlády přislíbil další podporu projektu. Memorandum
o porozumění s řeckou vládou by mělo podepsáno v
následujících týdnech.

David Conlan Smyth, předseda výboru CCBE pro migraci and
řecký ministr pro migraci pan Mouzalas

CENA “GOOD LOBBY PRO BONO”
Dne 22. června se CCBE zúčastnila
zahájení cen “Good Lobby EU
Pro Bono Awards.” Ocenění má
vyzdvihnout projekty, které se
týkají
klíčových
společenských
a politických otázek evropského
veřejného zájmu a podtrhují závazek
advokátní profese a občanské
společnosti spolupracovat v zájmu
občanů napříč EU.

CCBE považuje tyto aktivity za klíčové
pro dobře fungující demokracii
a právní stát, tak jak o to usiluje
například projekt Evropští advokáti na
Lesbu.
Letošním vítězem ceny byl společný
project DLA Piper a Kliniky pro
migrační právo VU University v
Amsterdamu týkající se “Posouzení
holandské důkazní politiky v
případech slučování eritrejských
rodin ve světle směrnice o sloučení
rodiny.”

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE
Stálý výbor CCBE zasedal dne 30. června v “The Hotel”
v Bruselu. Zahajovací řeč pronesl prezident Evropské
observatoře Louis-Georges Barret. Pan Barret prezentoval
zprávu Observatoře o advokátní profesi v sedmi členských
státech EU a vysvětlil, že cílem Observatoře je zveřejňovat
jasná fakta a statistiky týkající se advokátní profese,
získaná skrze transparentní a přísný proces, tak abychom
mohli plně pochopit a byli schopni analyzovat advokátní
profesi i její externality. Pan Barret dodal, že cílem je také

rozšíření Observatoře a zapojení dalších členských států do
budoucích zpráv.
Jako druhá vystoupila paní Djamila Ben-Miloud z Evropské
komise a krátce prezentovala Evropskou vzdělávací
platformu, která by měla být spuštěna do konce roku.
Příští zasedání Stálého výboru se uskuteční 15. září v
Bruselu.
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BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Panama Papers
CCBE sleduje činnost vyšetřovacího
výboru Evropského parlamentu,
zaměřeného na boj proti praní
špinavých peněz, vyhýbání se
daňovým povinnostem a daňovým
únikům (PANA). CCBE připravila
stručnou ne-technickou zprávu,
která byla zaslána všem členům
výboru PANA. Zpráva byla připravena
vzhledem k tomu, že CCBE věří, že při
mnoha příležitostech během různých
slyšení výboru byla advokátní profese
vykreslena mylně, a tato zpráva má
výboru v jeho práci pomoci. Zveřejnění
návrhu zprávy pro Parlament se

očekává do 10. července, změny
mohou být předkládány do 26. září a
hlasování o návrhu zprávy se očekává
18. října.
Informace o vývoji Nadnárodního
hodnocení rizik
zveřejnila zprávu týkající
se Nadnárodního hodnocení rizik
ohledně praní peněz a financování
terorismu. “Nadnárodní hodnocení
rizik”
je
nástrojem
Komise,
vyžadovaným evropským právem, k
pochopení rizik a vypracování politik
pro právní sektor a ostatní sektory,
které se zabývají riziky praní peněz

Komise

a financování terorismu vztahující
se k přeshraničním aktivitám, tj.
identifikace, analýza a vyhodnocení
těchto rizik. Zpráva Komise obsahuje
doporučení členským státům na
opatření vhodná k řešení těchto rizik
pro každý sektor včetně právního
sektoru.
Doporučení
zahrnuje
požadavky na skutečné vlastnictví,
popisuje roli dozorových orgánů
týkající se tematických kontrol,
zvláštní a pokračující vzdělávání pro
povinné osoby a výroční zprávy od
příslušných orgánů/samoregulačních
orgánů ohledně aktivit povinných
osob spadajících do jejich gesce.

PŘERUŠENÉ DIALOGY

„

23. června 2017 v Bruselu. Evropský summit. V
zakázaném městě. Projdu kolem zdi z řetězů. Dlouhý
pochod..
Jako předseda Výboru pro lidská práva Rady evropských
advokátních komor (CCBE), jsem pozván, abych se zúčastnil
části dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou.
Po mé pravici je Ellis Mathews, vedoucí odboru v rámci
Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Naproti němu je
paní Liu Ha, zvláštní představitelka Číny pro lidská práva.
Panel sedící kolem jednoho stolu doplňují poslanci a
akademici. Evropští úředníci sedí za námi.
Některé intervence jsou mírné. Paní Liu Ha nám připomíná,
že čínská kultura je kulturou naslouchání. Jsme potěšení,
že jsme tu společně. Důležitost tohoto setkání byla
zdůrazněna. Volali jsme po zvýšené globální spolupráci,
která je ve světě řešícím takové otázky jako je udržitelný
rozvoj, nezbytná.
Jiné intervence jsou ofenzivnější. Přímé dotazy týkající
se zacházení s etnickými, náboženskými, a sexuálními
menšinami, na mučení, perzekuce žurnalistů, blogerů atd.
Mým úkolem bylo promluvit jménem advokátů.
Připomněl jsem původ označení naší profese, důležitost
rozporů, nezbytnost nezávislosti soudců a advokátů,
nezbytné podmínky pro právní jistotu a harmonický
národní rozvoj.

Hovořil jsem o roli evropských advokátních komor –
neustále vyvolávajících otázky ohledně legislativních
iniciativ, praktik výkonné moci, soudcovského práva. V
Bruselu i v zahraničí. Tzn. i v Číně. Kritizoval jsem, se
zprávou
(https://fr.slideshare.net/Avocatsdumonde/lasituation-des-avocats-en-chine-update-18062017)
) v
ruce, nové (z listopadu 2016) ustanovení týkající se dozoru
nad advokátní profesí: povinnosti připojit se ke kanceláři,
pro získání licence, která je každoročně obnovována, a tak
je možné neprodloužit ji těm, kteří přijímají „citlivé případy“,
ať už se jedná o antikoncepci, životní prostředí, svobodu
vyznání, ochranu menšin nebo i prosté zpochybňování
pravomoci úředníka; zákaz jakéhokoli veřejného projevu
nesouhlasu s vládou; povinné účasti zástupce Komunistické
strany na všech rozhodnutích advokátní kanceláře atd.
Žádal jsem vysvětlení ohledně osudu, mimo mnoha dalších,
třech našich kolegů, kteří byli uvězněni, zbaveni kontaktu
se svými rodinami, zbaveni svého práva být obhajováni
advokátem dle svého výběru, kteří museli čekat nejméně
šest měsíců, někdy i více než rok, než jim bylo oznámeno
obvinění, navíc byli podrobeni špatnému zacházení, šikaně
a mučení. Jejich jména jsou Wang Quanzhang, Jiang
Tianyong, and Xie Yang.

Liu Ha mi odpověděla. Napětí stoupá. Západní arogance,
koloniální slepota, tříska a trám. Naše slabiny týkající se
imigrace, zmírnění chudoby, terorismu a cel.
Odpověděl jsem. Advokáti naslouchají. Svým klientům,
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Dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, Brusel

ale také protistraně. Advokáti hovoří… Požadujeme
odpovědnost také po Evropě. Jednoduchými příklady
jsou imigrace, soukromí, povinnost mlčenlivosti, svoboda
projevu. Řekněte nám fakta. My posloucháme.
Jejich odpověď se soustředila na pokrok v trestním právu a
trestním řízení, organizaci advokátní profese. Na položené
otázky bylo odpovězeno pouze mlčením, s výjimkou
případu Xie Yanga. Spousta detailů. Neověřitelných, někdy
protichůdných. Byl chválen pokrok ve vězeňském systému
a v prevenci mučení. Bylo potvrzeno, že mučení je tvrdě
postihováno, že dozorci jsou nyní pečlivě monitorováni.
Byli jsme pozváni, abychom se přijeli do Číny přesvědčit na
vlastní oči.
Poděkoval jsem a okamžitě nabídku přijal. Byl jsem
potěšen, že Liu Ha souhlasila s tím, že vyslyší hlas zástupce
evropské advokacie. Rád bych, aby souhlasila také s tím, že
vyslyší hlas čínských advokátů.
Debata pokračovala: trest smrti, mučení, svoboda projevu,
menšiny…
Po čtyř hodinách diskuze jsme se rozešli. Potřesení rukou.
Oficiální úsměvy a přísliby k pokračování dialogu. Byli jsme
ujištěni, že na naše otázky bude odpovězeno.

Smíšené pocity. Některé neziskové organizace žádaly
(http://unpo.org/article/20149) EU, aby tento dialog
zrušila, s poukazem na neochotu odsoudit porušování
lidských práv, s obavou, že institucionalizace tohoto
dialogu bude sloužit jako kouřová clona pro čínské orgány.
Měli bychom tedy přestat, nebo pokračovat v takových
jednáních? Měli jsme se jich účastnit? Byli jsme
manipulováni a použiti jako nástroj? Můžou mít tyto
schůzky, kromě výměny diplomatických slov, pozitivní vliv
na obránce lidských práv v Číně?
Na tyto otázky nemohu jednoznačně odpovědět. A
existuje vůbec jediná odpověď? Neměly by být odpovědi
neustále přehodnocovány? Boření hrází není nezbytně
ta nejefektivnější cesta. Nicméně musíme být opatrní,
abychom nelegitimizovali, ve jménu takzvané reálné
politiky, nesnesitelná porušování nejzákladnějších práv.

Nechte nás pokračovat v tomto zápasu.

Patrick Henry,
Předseda lidskoprávního výboru CCBE
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“

TRALIM – NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ (ELF)
Nadace evropských advokátů (ELF) ve
spolupráci se Španělskou advokátní
komorou,
Aténskou
advokátní
komorou,
Italskou
advokátní
komorou, Irskou advokátní komorou
a Polskou komorou právních rádců
implementovaly
v
posledních
12 měsících projekt TRALIM.
TRALIM je projektem vzdělávání
advokátů v evropském právu azylu a
přistěhovalectví, financován GŘ pro
spravedlnost. Hlavním úspěchem
projektu bylo vyškolení většího
počtu advokátů než
se
předpokládalo
(150 místo 130 dle
původního závazku
Evropské
komisi)
za menší náklady
(20% úspora oproti
předpokládanému
rozpočtu), to vše
při zajištění vysoké
úrovně vzdělávání,
bezproblémové
organizaci
čtyř
kurzů a vysoké
spokojenosti
účastníků a řečníků
(průměrná známka
spokojenosti
byla
4.22/5).
Projekt byl přínosný pro všechny
přímo i nepřímo zapojené strany.
Předně, 150 advokátů ze zúčastněných
zemích získalo znalosti od lektorů z
rozsáhlými zkušenosti s imigračními
a azylovými případy. Advokáti měli

také šanci zjistit více o právním
rámci a následných procedurách v
ostatních zemích a také možnost
výměny zkušeností a kontaktů se
svými protějšky z jiných zemí. 150
vyškolených advokátů je nyní lépe
obeznámeno s evropským azylovým
a přistěhovaleckým právem, což jim
umožňuje poskytovat svým klientům
lepší rady. Skrze multiplikační efekt
se mohou dobře vyškolení advokáti
stát školiteli na národní úrovni a šířit
znalosti, které získali na seminářích

TRALIM.
Zúčastněné
advokátní
komory pak měly díky tomuto projektu
mimořádnou příležitost organizovat
nízkonákladovou vzdělávací akci pro
svoje členy a zároveň mít kontrolu nad
výběrem řečníků a účastníků.

Právní aspekty spojené s pokračující
uprchlickou krizí budou důležitou
otázkou pro EU a pro advokáty
praktikující v členských státech EU
i v následujících letech. Proto ELF,
na základech úspěšného projektu
TRALIM, pracuje na rozšíření počtu
vyškolených advokátů. Nový projekt
bude obsahovat nové semináře
na téma nezletilých migrantů bez
dozoru. Zvažuje se také zavedení
dalšího komponentu, jmenovitě
umožnění vybraným advokátům
pracovat po krátkou
dobu v uprchlických
hotspotech. To by
těmto advokátům
umožnilo seznámit
se se situací v
hotspotech a učit
se od místních
advokátů,
kteří
uprchlíky v těchto
místech zastupují.
Pokračování
projektu
bude
předloženo EU se
žádosti o dotaci
a bude ukázkou
závazku
unijních
advokátů k ochraně
práv uprchlíků.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
8-9/08

L4 Jednání, New York

10-15/08

Výroční zasedání ABA, New York

28/08-1/09

Výroční zasedání Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA), Tokyo

15/09		

Stálý výbor CCBE, Brusel

25/10 		

Evropský den advokátů
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