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Dne 12. října vystoupila CCBE na slyšení Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
ohledně Evropské úmluvy o advokátní profesi. Po krátkém představení celé záležitosti zpravodajkou výboru Sabiene Lahaye-
Battheuovou, zdůraznili odborníci ze CCBE Laurent Pettiti and Piers Gardner  potřebu závazného nástroje regulujícího advokátní 
profesi, a to vzhledem ke zvyšujícím se útokům na advokátní profesi v posledních letech. Zástupci CCBE dále vyzdvihli potřebu 
mechanismu vynutitelnosti, který by zajistil efektivitu Úmluvy a navrhli zavedení výroční monitorovací zprávy k probíhajícímu 
procesu k zajištění zodpovědnosti a sdílení osvědčených postupů. Dle argumentace CCBE by tyto nástroje měly pomoci zaručit 
právo advokátů na pomoc občanům stejně jako právo občanů na přístup ke spravedlnosti a zásadní ochranu  právního státu. V 
této souvislosti vystoupila turecká advokátka Ayşe Bingöl Demirová, jedna z vítězek Ceny CCBE za lidská práva 2016, se zprávou 
o zastrašování a stíhání advokátů v Turecku a zdůraznila nepříznivé důsledky těchto událostí na občany a jejich práva.

CCBE uspořádá dne 24. ledna 2018, v souvislosti se zasedáním Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), doprovodnou 
akci za účelem upozornit na nedávné útoky na advokátní profesi v Evropě a potřebu přijmout Úmluvu o advokátní profesi.

NÁVRH EVROPSKÉ ÚMLUVY O ADVOKÁTNÍ PROFESI

 | Návrh Evropské úmluvy o advokátní profesi
 | Stálý výbor CCBE
 | Zpráva Agentury EU pro základní práva vyzývá k 

ochraně komunikace mezi advokátem a klientem
 | Odpověď CCBE na veřejnou konzultaci o zlepšování 

přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v 
trestních věcech

 | Proti praní peněz
 | Zpráva o „Přezkumu výkonnosti správy případů u 

Soudního dvoru Evropské unie“
 | Trestní právo
 | RIAD kongres 2017
 | Evropský den advokátů
 | Vzdělávací konference CCBE
 | Přehled probíhajících unijních projektů pod záštitou 

Nadace evropských advokátů (ELF)
 | “Inkubátor nápadů: E-Justice” Soutěž v Tallinnu – 

zástupce CCBE vedl vítězný tým Ayse Bingol Demir, Piers Gardner aLaurent Pettiti představují doporučení CCBE na Výboru pro právní 
záležitosti a lidská práva

Zleva doprava: Ayse Bingol Demir, Piers Gardner, Sabien Lahaye-Battheu, Laurent Pettiti, Philip Buisseret



Dne 23. října zveřejnila Agentura EU pro základní práva (FRA) svoji druhou zprávu pod názvem “Sledování zpravodajskými 
službami: záruky ochrany základních práv a prostředky nápravy v EU”.

V této zprávě FRA uvádí, že četné reformy zákonů o sledování byly vyvolány nedávnými bezpečnostními hrozbami a novými 
technologiemi, nicméně stále zůstávají příliš složité a vedou k nejistotě ohledně pravomocí a pověření zpravodajských služeb. 
Agentura proto vyzývá k „silnějším zárukám ochrany údajů a soukromí“ a zařazuje ochranu komunikace mezi advokátem a 
klientem na seznam 16ti největších priorit. „FRA stanovisko č. 7: Členské státy EU by měly zavést právní postupy k zaručení 
profesního tajemství skupin, jako jsou členové parlamentu, soudci, advokáti a novináři. Na implementaci těchto procedur by 
měl dozírat nezávislý subjekt.“ Zpráva dále zmiňuje doporučení CCBE ohledně schvalovacího řízení, pokud se sledování dotýká 
také informací chráněných advokátním tajemstvím.

Odpověď CCBE: na veřejnou konzultaci Komise o zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v trestních 
věcech.

CCBE poznamenala, že je důležité, aby jakákoliv   unijní iniciativa v oblasti přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům 
poskytovala dostatečné záruky k ochraně základních práv. CCBE se domnívá, že použití elektronických komunikačních služeb 
nebo cloudů ze strany advokátů by mělo být chráněno bez ohledu na to, zda je obsah uložen v data centru, nebo v počítači 
nacházejícím se v advokátní kanceláři nebo v počítači, který má advokát při sobě. Dále by měla být poskytnuta záruka, že 
ochrana dat advokátů nemůže být ze strany příslušných orgánů obcházena prostřednictvím vyžádání si daných informací po 
poskytovateli IT služeb. Nakonec, bez ohledu na to, jaký režim pro přeshraniční přístup k elektronickým důkazům bude zaveden, 
musí být zajištěna nedotknutelnost údajů a dalších důkazů chráněných v rámci advokátního tajemství a povinnosti mlčenlivosti. 
Veškerá ochrana by pak měla působit i v případě zachytávání dat přes hranice. Za tím účelem musí orgány činné v trestním řízení 
použít všechny dostupné technologické prostředky tak, aby data chráněná povinností mlčenlivosti a advokátním tajemstvím 
byla vyjmuta z rámce zpravodajských operací.

Stálý výbor CCBE zasedal dne 20. října v rámci Kongresu 
francouzské Národní rady advokátních komor (CNB). Nathalie 
Lanzi, 2. viceprezidentka krajské rady Nové Akvitánie a Jean-Bernand 
Thomas, viceprezident francouzské Národní rady advokátních 
komor přednesli úvodní zdravici. Paní Lanzi zdůraznila společné 
hodnoty a cíle našich organizací i s ohledem na budoucí vývoj. 
Pan Thomas vyzdvihl význam a práci CCBE k zajištění nezávislosti 
advokátů a advokátní povinnosti mlčenlivosti, jež jsou klíčové 
pro obranu občanských práv a právního státu. V této souvislosti 
pak dále zdůraznil nutnost podpory hlubšího porozumění profese 
a přivítal snahy o Evropskou úmluvu o advokátní profesi. Paní 
Sabine Lahaye-Battheuová, zpravodajka návrhu Evropské úmluvy 
o advokátní profesi v Radě Evropy, představila dosavadní vývoj 
prací a zdůraznila důležitost spolupráce mezi národními komorami 
a CCBE k zajištění efektivity Úmluvy a jejího přínosu pro advokáty 
a občany. 

Příští jednání – plenární zasedání CCBE – se uskuteční dne 24. 
listopadu v The Hotel v Bruselu.

ZPRÁVA AGENTURY EU PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA O SLEDOVACÍCH AKTIVITÁCH 
VYZÝVÁ K OCHRANĚ KOMUNIKACE MEZI ADVOKÁTEM A KLIENTEM

ODPOVĚĎ CCBE NA VEŘEJNOU KONZULTACI O ZLEPŠOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍHO 
PŘÍSTUPU K ELEKTRONICKÝM DŮKAZŮM V TRESTNÍCH VĚCECH

STÁLÝ VÝBOR CCBE

Stálý výbor CCBE v Conseil Régional / Hôtel de Région v Bordeaux

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/surveillance-intelligence-socio-lega
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20171020_CCBE-Response-Consultation-on-improving-cross-border-access-to-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_en


Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem 
a daňovým únikům (PANA).

CCBE sleduje vývoj ve Vyšetřovacím výboru Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, vyhýbání 
se daňovým povinnostem a daňovým únikům (PANA). Dne 28. června dva spolu-zpravodajové publikovali návrh zprávy a návrh 
doporučení, jež jsou velmi kritické k advokátní profesi a poškozují samosprávné orgány a advokátní tajemství. Návrh zprávy bylo 
možné připomínkovat do 5. září a hlasování proběhlo ve výboru dne 18. října. CCBE pracuje na tom, aby role samosprávných 
orgánů i důležitost advokátního tajemství/povinnosti mlčenlivosti byla pochopena, jelikož řada pozměňovacích návrhů svědčila 
o opaku. Předpokládá se, že hlasování o závěrečné zprávě a doporučeních proběhne na prosincovém plenárním zasedání 
Evropského parlamentu.

Revize 4. směrnice proti praní peněz

Evropský parlament a Rada společně s Komisí pokračují v trialogu s cílem dosáhnout dohody ohledně revize 4. směrnice 
proti praní peněz. Doposud se za účelem dosažení kompromisu uskutečnilo 8 jednání. Vzhledem k rozdílným stanoviskům 
EP a členských států však stále existuje mnoho bodů, jež vyžadují další jednání na politické úrovni. CCBE se o směrnici zajímá 
zejména s ohledem na povinnosti ukládané samosprávným organizacím, ustanovení o skutečném vlastnictví a trustech, zesílené 
požadavky hloubkové kontroly, roli finančních zpravodajských jednotek a na ustanovení ohledně daňového poradenství, ale i 
dalších záležitostí.

Čtenáři najdou níže přiložený odkaz na zprávu o „Přezkumu výkonnosti správy případů u Soudního dvoru Evropské unie“ (SDEU), 
jak ji připravil Evropský účetní dvůr.  V přezkumu výkonnosti Evropský účetní dvůr hodnotil proces správy případů u SDEU, 
zejména, zda zavedené postupy podporují efektivnější vyřizování případů a zda lze  ještě vylepšit jejich včasné rozhodování.

Návrh směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

CCBE sleduje legislativní vývoj ohledně návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva. Návrh má za cíl 
zavést minimální pravidla ohledně definice trestných činů a sankcí v oblasti praní peněz a také společná ustanovení ke zlepšení 
vyšetřování těchto trestných činů a lepší spolupráci v boji proti praní peněz. Klíčové body návrhu zahrnují (1) Trestné činy praní 
peněz (2) Sankce pro fyzické osoby (3) Přitěžující okolnosti (4) Odpovědnost a sankce právnických osob (5) Jurisdikce. Toto 
opatření Komise oznámila ve svém Akčním plánu boje proti financování terorismu. Komise poznamenala, že všechny členské 
státy kriminalizovaly praní peněz, ale rozdíly v definici praní peněz a sankcí za toto jednání přetrvávají.

Návrh nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci.

CCBE sleduje i legislativní vývoj ohledně návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. Komise se 
domnívá, že současná unijní legislativa o vzájemném uznávání je zastaralá a nekompatibilní s aktuálními národními a unijními 
pravidly o zajištění a konfiskaci. Komise se domnívá, že tyto mezery zneužívají zločinci.

PROTI PRANÍ PENĚZ

TRESTNÍ PRÁVO

ZPRÁVA O „PŘEZKUMU VÝKONNOSTI SPRÁVY PŘÍPADŮ U SOUDNÍHO DVORU 
EVROPSKÉ UNIE“

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_CS.pdf


Vzdělávací konference CCBE se uskuteční dne 14. prosince v Bruselu. Kompletní program, který zahrnuje workshopy o 
inovačních vzdělávacích nástrojích, projektovém financování, designovém myšlení a projektu HELP v EU, je k dispozici na našich 
webových stránkách. 

Registrace je otevřena do 20. listopadu.

ELF je v současnosti zapojena do šesti projektů spolufinancovaných Evropskou komisí. Koordinuje projekt TRAVAW (Školení 
advokátů v právních otázkách týkajících se násilí na ženách), MULTILAW (Mnohostranná výměna advokátů) a TRADATA (Školení 
advokátů ohledně unijní reformy ochrany údajů) a je partnerem v projektu TRACHILD (Školení advokátů zastupujících děti v 
trestním, správním a občanském řízení), Me-CODEX (Udržování komunikace e-Justice prostřednictvím výměny dat online) a 
EVIDENCE 2 (Přiřazením projektu Evidence k projektu e- kodex).

CCBE se zúčastnila výročního kongresu RIAD, Mezinárodní asociace pojišťoven právní ochrany, na kterém se sešli delegáti 
z různých pojišťoven právní ochrany z celého světa. Tématem kongresu bylo “Zůstávat v oboru pojištění právní ochrany o 
krok napřed” a diskuze se zaměřila převážně na to, jaké změny mohou pojišťovatelé podniknout, aby udrželi krok s požadavky 
klientů a technologickými inovacemi. Očekávání mileniálů a jak komunikovat změny zákazníkům byly dalšími tématy hovoru. 
Delegáti dále diskutovali ve třech pracovních skupinách o klíčových oblastech, které musí pojišťovny zvládnout, pokud chtějí 
zůstat konkurenceschopnými. CCBE se zúčastnila workshopu č. 3, který se zabýval otázkou „Nabízí pojištění právní ochrany to, 
co klienti chtějí?“, ze kterého vyplynulo, že snadný přístup k advokátovi je pro klienty největší přidanou hodnotou. Nicméně je 
třeba udělat ještě více pro efektivnější a rychlejší odpověď na zákaznické požadavky. Dalším zajímavým bodem byla prezentace 
průzkumu IPSOS ohledně Vnímání právních otázek a pojištění právní ochrany ve Francii, Německu, Nizozemsku a Irsku (dostupná 
zde), která ukázala, že klienti ve všech dotazovaných zemích dávají v komunikaci s pojišťovatelem přednost ústní interakci. 
Kongres ukázal na možnost objevit nové příležitosti – například jako „InsurTech“ – které mohou přispět k proměně sektoru 
pojištění právní ochrany.

Dne 25. října se ve spojení s Evropským dnem justice uskutečnil Evropský den advokátů. Naše členské komory po celé 
Evropě uspořádaly při této příležitosti akce a iniciativy. Do oslav se zapojily komory z Belgie, České republiky, Německa, Řecka, 
Slovenska, Slovinska, Portugalska, Švédska a Velké Británie. Více informací o akci bude na naší webové stránce a na Twitteru 
pod hashtagem #EuropeanLawyersDay

VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE CCBE

PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH UNIJNÍCH PROJEKTŮ , KTERÉ ZAŠTIŤUJE NADACE 
EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ (ELF)

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ

RIAD KONGRES 2017

https://riad.eu-ems.com/agenda.asp?event_id=3328&page_id=8128
https://riad.eu-ems.com/agenda.asp?event_id=3328&page_id=8128
http://riad-online.eu/fileadmin/documents/homepage/events/past_events/2017_Dubin/Ipsos_web.pptx.pdf


TRAVAW, učastnící se unijní kampaně proti násilí na ženách vyškolil v právních případech domácího násilí, nucených sňatků a 
mrzačení ženských genitálií doposud více než 100 advokátů ve 3 různých jurisdikcích (Španělsko, Řecko, Anglie & Wales). 

MULTILAW pořádá první kolo výměn (od listopadu 2017 do února 2018), ve kterém 20 advokátů ze 7 zemí bude umístěno do 
advokátních komor nebo kanceláří v jiné členské zemi EU po dobu dvou týdnů.

TRADATA by měl odstartovat v polovině listopadu 2017 a první seminář pro advokáty ohledně unijní reformy ochrany údajů 
se uskuteční v lednu 2018.

TRACHILD má nyní vlastní webovou stránku, která sdružuje informace o seminářích a důležité materiály o dětských právech 
pro právníky.

Me-CODEX udělal od svého spuštění na konci roku 2016 pokrok a EVIDENCE 2 brzy začne  působit v oblasti e-Justice . ELF 
společně se CCBE budou reprezentovat hlas advokátů ohledně nového vývoje.

Jako součást konference o “Budoucnosti e-Justice” pořádané 
estonským předsednictví v Radě EU, se ve dnech 19. – 20. října 
uskutečnila v Tallinnu iniciativa “Inkubátor nápadů: e-Justice”  Akci 
organizovala Garage 48 ve spolupráci s estonským ministerstvem 
spravedlnosti, CIVITTA Estonia a estonským statistickým úřadem. 
Hlavním cílem bylo najít s pomocí ICT řešení problémů v systému 
e-Justice. Účastnící dostali osm různých případových studií, které 
měli s pomocí mentorů vyřešit. Zástupce CCBE Péter Homoki 
(předseda Výboru CCBE pro IT) byl jedním z mentorů a jeho tým 
„Eurovisor“ přišel na nápad databáze pro turistický portál, na kterém 
mohou uživatelé porovnat, jak se zákony a prováděcí předpisy 
týkající se cestování jakou jsou kempování, pěší turistika, řízení, 
rybaření, lov apod., v jednotlivých evropských zemích liší. Řešení 
bylo představeno jako součást obnovené verze webové stránky 
Visit Estonia.

Porota rozhodla, že ze čtyřech v soutěži prezentovaných řešení, nabídl tým Pétera Homokiho to nejrealističtější a udělila 
mu proto první cenu.

10/11 Společná konference CCBE a UNBA– Kyjev

22/11 Seminář pro předsedy výborů CCBE – Brusel 

24/11 Plenární zasedání CCBE – Brusel

14/12 Vzdělávací konference CCBE – Brusel

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

“INKUBÁTOR NÁPADŮ: E-JUSTICE” SOUTĚŽ V TALLINNU – ZÁSTUPCE CCBE VEDL 
VÍTĚZNÝ TÝM

The “Eurovisor” team. Foto: Garage 48

http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/projects/travaw.html
http://www.trachild.org/fr/
http://www.garage48.org/blog/justice-was-made-at-garage48-idea-garage-e-justice
https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/travel-information
https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/travel-information
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