
Dne 18. července odeslala CCBE dopis polskému prezidentovi, Andrzeji Dudovi, ohledně navržené novely zákona o Národní 
radě soudnictví a novely zákona o obecných soudech. CCBE v tomto dopise vyjádřila svoje vážné obavy ohledně navržené 
legislativní iniciativy týkající se reformy soudnictví v Polsku. 

Prezident CCBE Ruthven Gemmell napsal prezidentu Dudovi, že „porušení nebo ohrožení autonomie a nezávislosti soudnictví 
není pouze interním problémem Polska, ale má dopad i na mezinárodní právní společenství a přímo ovlivňuje uplatňování práva 
EU. Právo na přístup k nezávislému soudu je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí právní systémy jednotlivých zemí.“ 
Dále prezidenta Dudu vyzval, aby odmítl podepsat zákon z 12. července 2017, který novelizuje zákon o Národní radě soudnictví 
a související předpisy a také další zákony, včetně zákona z 12. července 2017, kterým se mění zákon o obecných soudech a 
související předpisy. 

CCBE vyzvala Evropskou komisi, aby začala v této záležitosti jednat a dále apelovala 
také na své členy, aby vyvinuly tlak na národní vlády a odmítly přijmout takové 
porušování principů právního státu. 

Dne 24. července prezident Duda vetoval dvě ze tří navržených iniciativ. CCBE 
toto rozhodnutí přivítala. 

Více informací je k dispozici zde.
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Dne 14. prosince CCBE v Bruselu uspořádá vzdělávací konferenci. Akce bude zaměřena na inovace, které se uskutečňují v oblasti 
právního vzdělávání. Tématy konference bude umělá inteligence v kontextu právního vzdělávání, neurovědy a efektivního učení, 
transformační management advokátních kanceláří v digitální éře apod.  Konference se zaměří také na osvědčené postupy a 
případové studie z právnických fakult a školících center z celé Evropy. Očekává se, že během konference bude Evropskou komisí 
spuštěna nová Evropská vzdělávací platforma. Pro více informací a registraci pište na event@ccbe.eu.

Další ročník Evropského dne advokátů (ELD) se uskuteční 
dne 25. října. Evropský den advokátů je dnem oslavy vlády 
práva a přirozené úlohy advokátní profese v její obraně, 
stejně jako společných hodnot advokátů a jejich podílu na 
justičním systému. Tématem letošního ročníku je: „Rozvíjející 
se advokát: jak může digitální transformace obohatit vztah 
mezi občanem a advokátem“. Cílem akce je seznámit občany 

s novými technologiemi, které advokáti využívají, a jejich 
pozitivním dopadem na rozvíjející se vztah mezi advokáty a 
občany. Každá advokátní komora by měla uspořádat vlastní 
program na národní úrovni, tak aby  byl dosah ELD co nejširší. 
Více informací bude v následujících týdnech zveřejněno na 
webové stránce CCBE.

Revize 4. směrnice proti praní peněz

Evropská Rada a Parlament by měly na konci září nebo na začátku října 2017 pokračovat v „trialogu“ ohledně návrhu na revizi 4. 
směrnice proti praní peněz. Evropský parlament a Rada pokračují v „trialogu“ společně s Komisí s očekáváním dosažení shody 
ohledně návrhu. Šestý „trialog“ se uskutečnil 12. července 2017. Rada uvedla, že další „trialog“ se uskuteční na konci září nebo 
na začátku října 2017. Přesné datum však zatím nebylo stanoveno. Estonské předsednictví v Radě považuje návrh za jednu ze 
svých priorit.

Nadnárodní hodnocení rizik

Evropská komise nedávno dokončila Nadnárodní hodnocení rizik (SNRA) ohledně praní peněz a financování terorismu, které 
bylo k advokátní profesi velmi kritické. SNRA je nástrojem Komise, vyžadovaným evropským právem, k pochopení rizik a 
vypracování politik pro právní sektor a ostatní sektory, které se zabývají riziky praní peněz 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. Výbor CCBE proti praní peněz 
připravuje ke zprávě své stanovisko. 

Zpráva je k dispozici zde.

Na základě konference “Inovace a budoucnost advokátní 
profese”, kterou uspořádala CCBE v říjnu 2016, bude v září 
vydána e-kniha obsahující sbírku esejí od přednášejících ve 
kterých budou shrnuty jejich myšlenky k vybraným tématům. 

E-kniha odpoví na otázky, jako jsou: jak se advokátní profese 
vyvine nebo promění, aby mohla přežít i v budoucnosti? Jak se  

základní hodnoty advokacie dokáží těmto výzvám přizpůsobit? 
Kdo jsou hlavní aktéři inovace - ti, kteří staví advokátní profesi 
do neustále se měnícího prostředí? Jak evropští advokáti na 
tyto otázky reagují?

E-kniha bude představena na Stálém výboru CCBE v září.

VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE CCBE

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2017

PROTI PRANÍ PENĚZ

JIŽ BRZY: E-KNIHA O BUDOUCNOSTI ADVOKÁTNÍ PROFESE
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Dne 11. července, Hugh Mercer, předseda CCBE Výboru pro advokáty v EU, zastupoval CCBE na semináři Evropského 
parlamentu (EP) týkající se reforem v oblasti svobodných povolání. Tuto akci uspořádal europoslanec Nicola Danti (ITA, S&D), 
zpravodaj vlastní iniciativní zprávy, a to v reakci na Sdělení Evropské komise ohledně reformních doporučení (jako součást 
„Balíčku služeb“). Smyslem semináře bylo zamyslet se na tím, jak zajistit vyvážený přístup mezi profesní regulací a potřebou 
zachovat cíle veřejného zájmu, lepší výběr pro spotřebitele a volný pohyb odborníků v EU.

Předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), Anneleen van Bossuyt (BEL, ECR), zahájila seminář nadnesením 
klíčové otázky: zda, profesní pravidla stále vyhovují svému účelu, nebo zda bude třeba je reformovat.  Dále poznamenala, že 
překážky jsou překonávány ostatními poskytovateli (nabídkou služeb elektronickými prostředky), a proto se lze domnívat, že by 
profesní pravidla měla být reformována. Nicméně stále je zde dost těch, kteří věří, že profesní omezení jsou v zájmu ochrany 
kvality služeb a spotřebitelů.

Dvě expertní skupiny se zabývaly „ekonomickými aspekty regulace svobodných povolání“ a „doporučeními pro tvůrce politik“. 
Následovala prezentace Evropské komise zaměřená na některá omezení, zejména pro advokáty: „právní poradenství jakéhokoliv 
druhu je vyhrazeno v mnoha členských zemích pouze advokátům, což znemožňuje činnost jiným právním poradenstvím, zejména 
online službám“.

Prezentace OECD se zaměřila na průlomové inovace v oblasti právních služeb, s odkazem na rozsah regulačních omezení a 
nedávné reformy v některých členských státech (Francie a Spojené království/ připravovaná reforma v Portugalsku).

Hugh Mercer, jako zástupce advokacie, připomněl výhody profesních pravidel (jako jsou kompetence, nezávislost, důvěrnost, 
předcházení střetu zájmů) k zajištění vysokých standardů a roli advokátů při zachovávání vlády práva. Během prezentace Příručky 
CCBE o volném pohybu advokátů, jako příkladu konkrétní iniciativy CCBE na podporu volného pohybu advokátů, poznamenal, 
že na volný pohyb není brán zřetel v novém indikátoru restriktivnosti Komise (měřícím restriktivnost pracovních předpisů pro 
sedm profesí, včetně advokátů) pro Balíček služeb.

Centrum pro volbu spotřebitele vyzdvihlo problémy, kterým spotřebitelé čelí při přístupu k službám v oblasti svobodných 
povolání, kde mají malý výběr, a upozornilo, že překážky přístupu na trh jsou často příliš vysoké a vyzvalo k větší konkurenci a 
kvalitě služeb.

CCBE se nedávno stala členem Mezinárodního střediska pro 
advokáty v ohrožení (OIAD) a zúčastnila se jeho prvního 
Valného shromáždění, které se uskutečnilo 3. července v 
Madridu. OIAD vzniklo v roce 2015 a jeho čtyřmi zakládajícími 
členy byly francouzská Národní rada advokátních komor (CNB), 
Pařížská advokátní komora, Španělská advokátní komora a 
Italská advokátní komora. Jeho úkolem je ochrana advokátů, 
kteří jsou ohrožováni při výkonu své profese, a upozorňování na 

porušování práva na obhajobu. Středisko chce prostřednictvím 
pečlivého a stálého monitoringu identifikovat advokáty po 
celém světě, kteří jsou vystaveni výhružkám, nátlaku, mučení 
a dalšímu nebezpečí. CCBE spolupracuje s OIAD v rámci svých 
aktivit na podporu advokátů v ohrožení po celém světe, 
obzvláště prostřednictvím sítě „Ochrany obhájců“, spuštěné 
CCBE v roce 2015.

Panama Papers

CCBE sleduje činnost vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, vyhýbání 
se daňovým povinnostem a daňovým únikům (PANA). Dne 28. června vydali dva   spoluzpravodajové návrh zprávy a návrh 
doporučení. Návrh zprávy a návrh doporučení je možné připomínkovat do 5. září. Návrh zprávy a doporučení je k dispozici zde. 

SEMINÁŘ VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ TÝKAJÍCÍ 
SE REFOREM V OBLASTI SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ – NÁVRH ZPRÁVY 
EUROPOSLANCE NICOLA DANTIHO

LIDSKÁ PRÁVA – OCHRANA OBHÁJCŮ
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Nadace evropských advokátů (ELF) získala od Evropské komise 
grant, jehož hlavním cílem je vyškolení 630 advokátů z osmi 
jurisdikcí (Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Belgie, Irsko, 
Severní Irsko, Anglie a Wales) ohledně unijní reformy ochrany 
údajů. Projekt bude složen z 21 seminářů v 21 různých městech 
partnerských zemí. Každý seminář bude trvat jeden den a bude 
uspořádán v jazyce dané země. Od účastníků bude ovšem 
vyžadována dobrá znalost anglického jazyka, neboť některé 
výukové materiály budou v angličtině. Každý seminář bude 
zaměřen na teoretické i praktické aspekty. 

Projekt bude trvat 24 měsíců a očekává se, že odstartuje v 
říjnu 2017. První semináře se budou konat na začátku roku 
2018. Projekt bude koordinován Nadací evropských advokátů a 
implementován společně s následujícími partnery: Německou 
advokátní akademií, Pařížskou advokátní komorou, Španělskou 
advokátní komorou, Italskou advokátní komorou, Irskou 
advokátní komorou, Advokátní komorou Severního Irska, L’Ecole 

des Avocats Centre Sud (Francie), Vlámskou advokátní komorou 
a Advokátní komorou Anglie a Walesu.

Tímto projektem chtějí ELF a jeho partneři zapojit velký počet 
advokátů z různých jurisdikcí do tématu, které je velmi důležité 
pro advokacii a každodenní práci advokátů.

Mnoho prezentací, které byly na semináři představeny, jsou k dispozici na stránkách Výboru IMCO.

Akci lze zhlédnout na videu.

14-15/09  2. výroční Irsko-britská konference nejlepších praktik ve street law , Dublin

15/09   Stálý výbor, Brusel

28-29/09  Výroční konference The European Circuit, Brusel

25/10  Evropský den advokátů

27-31/10  61. kongres Mezinárodní unie advokátů (UIA), Toronto

14/12  Vzdělávací konference CCBE, Brusel

TRADATA: VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ OHLEDNĚ UNIJNÍ REFORMY OCHRANY 
ÚDAJŮ

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/170711-0900-committee-imcopoldep
https://www.lawsociety.ie/Courses--Events/Public-Diplomas-CMS/Street-Law-Conference/
http://www.europeancircuit.com/events/the-european-circuit-annual-conference-september-28th-and-29th-2017/
http://www.uianet.org/en/evenement/type-46987/61st-congress


• Dotazy Vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým únikům (PANA) na CCBE z 24. ledna 2017 

• Odpověď CCBE na dotaz Vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům (PANA) z 24. ledna 2017. 

• Společné prohlášení ke spravedlivému procesu 

• Memorandum o vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů 

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

• Stanovisko CCBE ke zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) a Výboru pro právní záležitosti (JURI) 
k návrhu směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu 

• Stanovisko CCBE ke konzultačnímu dokumentu vydanému Evropským právním institutem (ELI) a Evropskou sítí soudních 
rad (ENCJ) na téma alternativního řešení sporů 

• Stanovisko CCBE k návrhu  směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterým se stanoví postup oznamování pro 
povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterým se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 
o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 

• Stanovisko CCBE ohledně návrhu testu proporcionality před přijetím nové regulace profesí 

• Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva. COM(2016) 826 final 2016/0414 
(COD) 

• Společné prohlášení advokátů, soudců a žurnalistů k pokračujícímu porušování právního státu v Turecku 

• Vyjádření k ochraně whistle-blowerů 

• Návrh článku o nezávislosti 

• Doporučení CCBE pro advokáty ohledně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

• Praktická příručka pro advokáty ohledně  sociální odpovědnosti podniků III. 

• Odpověď CCBE ohledně návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci 

STANOVISKA PŘIJATÁ V ROCE 2017
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http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Responses_of_inquiry_questions_to_the_CCBE_from_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Statement_from_the_CCBE_regarding_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Statement_from_the_CCBE_regarding_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Position_papers/EN_HR_20170323_Joint-Statement-on-Fair-Trial.pdf
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http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20170331_CCBE-comments-on-the-ELI-ENCJ-Consultation-Paper-on-The-Relationship-between-Formal-and-Informal-Justice-the-Court-and-Alternative-Dispute-Resolution.pdf
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