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Na plenárním zasedání dne 24. listopadu 2017 jmenovala CCBE Antonína Mokrého novým prezidentem od 1. ledna 2018. 
Jeho předsednictví bude podporovat José de Freitas (Portugalsko) jako 1. viceprezident, Ranko Pelicarić (Chorvatsko) jako 2. 
viceprezident a Margarete Gräfin von Galen (Německo) jako 3. viceprezidentka. Antonín Mokrý je členem představenstva České 
advokátní komory a členem CCBE od roku 2002. Funkci přebírá od Ruthvena Gemmella WS.

NOVÉ PŘEDSEDNICTVÍ PRO ROK 2018

 | Nové předsednictví pro rok 2018
 | Evropská úmluva o advokátní profesi
 | Kulatý stůl CCBE o sledování a právním státu 
v Evropském parlamentu

 | CCBE: amicus curiae brief v případu USA proti 
Microsoft Corp

 | Panel CCBE „Národní bezpečnost: volné ruce 
pro státní sledování?“ na konferenci CPDP o 
počítačovém soukromí a ochraně osobních 
údajů

 | Boj proti praní špinavých peněz
 | Daně
 | Venezuela
 | Novinky ve zkratce

Parlamentní shromáždění Rady Evropy

Antonín Mokrý José de Freitas Ranko Pelicarić Margarete Gräfin von Galen



Dne 23. ledna 2018 uspořádala CCBE ve spolupráci s poslancem 
EP Janem Philippem Albrechtem v Evropském parlamentu kulatý 
stůl. Ten se zaměřil na zásady pro sledování a jejich dopad na práva 
občanů, soudní systém a v neposlední řadě i právní stát. CCBE 
zastupoval její prezident Antonín Mokrý, předseda pracovní skupiny 
CCBE pro oblast sledování Iain Mitchel QC a několik předních členů 
naší organizace. Události se také zúčastnilo několik poslanců EP, s 
nimiž CCBE projednala řadu témat, mimo jiné amicus curiae brief v 
případu Microsoft Ireland, stanovisko CCBE ohledně připravovaného 
návrhu Evropské komise o elektronických důkazech a revizi štítu EU–
USA na ochranu soukromí.  Přítomní poslanci – Jan Philipp Albrecht, 
Juan Fernando López Aguilar a Birgit Sippel – silně podporovali volání 
CCBE po pečlivém posouzení potenciálních důsledků předpisů v 
oblasti sledování na občanské svobody a zavázali se v následujících 
měsících prohloubit spolupráci a vést rozhovory se CCBE. CCBE 
má v plánu v budoucnu organizovat více kulatých stolů s cílem 
zvýšit povědomí o naléhavých problémech evropských advokátů 
a diskutovat o nich.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) velkou většinou přijalo dne 24. 
ledna 2018 doporučení vyzývající Výbor ministrů k návrhu a přijetí Evropské 
úmluvy o advokátní profesi. Výbor se řídil návrhem Sabien Lahaye-Battheu, 
zpravodajkyně pro tuto problematiku Výboru PACE pro právní záležitosti a lidská 
práva, jejíž práci velkou měrou podporovala i CCBE. Jde o významný krok vpřed v 
ochraně lidských práv a právního státu. V současné době existují v členských státech 
Rady Evropy útoky na advokáty, přičemž v některých jde o patrný vzestupný trend. 
Doporučení rovněž vyzývá Výbor ministrů, aby zřídil pohotovostní platformu pro 
obránce lidských práv – včetně advokátů, vytvořenou podle stávající Platformy 
pro podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinářů. CCBE požaduje zřízení 
takovéto platformy od počátku roku 2016.

Okolnosti:

Dne 12. prosince 2017 Výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro právní 
záležitosti a lidská práva přijal jednomyslně zprávu vypracovanou Sabien Lahaye-Battheu. V den, kdy PACE hlasoval, zorganizovala 
CCBE při příležitosti zasedání PACE doplňkovou akci s cílem přesvědčit členy PACE, aby hlasovali pro návrh doporučení. Tato akce 
zdůraznila rostoucí útoky na advokáty ve státech Rady Evropy a uvedla konkrétní svědectví  advokátů z Turecka, Ázerbájdžánu, 
Moldavska a Nizozemska, kteří se sami stali oběťmi porušování lidských práv. Akce se zúčastnilo téměř 70 účastníků.

Další kroky:

Doporučení PACE bude předloženo Výboru ministrů Rady Evropy. Předpokládá se, že před přijetím rozhodnutí si Výbor ministrů 
vyžádá stanovisko mezivládních výborů odborníků. Proces přípravy Úmluvy bude zahájen, pouze pokud bude hlasování Výboru 
ministrů kladné.

KULATÝ STŮL CCBE O SLEDOVÁNÍ A PRÁVNÍM STÁTU V EVROPSKÉM 
PARLAMENTU

EVROPSKÁ ÚMLUVA O ADVOKÁTNÍ PROFESI

Zleva doprava: Piers Gardner, Laurent Pettiti, Antonín Mokrý, 
Sabien Layahe-Battheu, Ramazan Demir, Alayif Hasanov

Zástupci CCBE a poslanci EP Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel a Juan Fernando 
López Aguilar na kulatém stolu o sledování.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24466&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24296&lang=en


Rada evropských advokátních komor (CCBE) podala k Nejvyššímu soudu USA tzv. amicus curiae brief na podporu Microsoft 
Corporation v případu týkajícího se extrateritoriální prohlídky a zabavení elektronické komunikace.  Tento případ, Spojené 
státy americké proti Microsoft Corp., se týká toho, zda je společnost Microsoft, poskytovatel služby elektronické pošty, povinna 
vyhovět příkazu vydaného dle zákona o uložené komunikaci (Stored Communications Act, SCA), který požaduje poskytnutí v 
Irsku uložené e-mailové komunikace v USA. Společnost Microsoft odmítla tomuto příkazu vyhovět a tento postup byl označen 
za pohrdání soudem. CCBE v tomto dokumentu tvrdí, že analýza vlády USA je chybná. Tento případ má potenciál dramaticky 
rozšířit schopnost vlády USA zabavovat elektronickou komunikaci uloženou mimo území Spojených států. Extrateritoriální použití 
příkazů k prohlídce by mohlo potenciálně ohrozit právo Evropanů na soukromí a právo advokátů na důvěrnou komunikaci s 
klienty. Nedotknutelnost komunikace mezi advokátem a klientem je nezbytnou podmínkou pro řádný a spravedlivý proces. 
Prezident CCBE Antonín Mokrý tvrdí, že: „Postoj vlády USA neumožňuje žádné smysluplné zohlednění práva cizích zemí v oblasti 
profesního tajemství.“ Nejvyšší soud vyslechne ústní argumenty v tomto případu dne 27. února 2018.

Dne 26. ledna 2018 zorganizovala CCBE panelovou diskusi na 
konferenci Computers, Privacy and Data Protection Conference 
2018 pod následujícím názvem: „Národní bezpečnost: volné 
ruce pro státní sledování?“. Celý videozáznam je k dispozici na 
tomto odkazu. Cílem tohoto panelu, vedeného Iainem Mitchellem 
QC, vedoucím pracovní skupiny CCBE pro oblast sledování, bylo 
zhodnotit, zda je žádoucí mít pracovní definici národní bezpečnosti, 
a poskytnout k potenciální definici doporučení. Mezi panelisty 
panoval široký konsenzus ohledně potřeby lepších standardů 
toho, jak by se pojem národní bezpečnosti měl vykládat. Joseph 
Cannataci, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na soukromí, zdůraznil 
potřebu větší státní transparentnosti a zodpovědnosti a dále 
význam nezávislých a dostatečně financovaných orgánů dohledu. 
Holandský lidskoprávní advokát, Michiel Pestman, hovořil o tom, 
jak nizozemská vláda ospravedlnila odposlech jeho firmy na základě 
obav o národní bezpečnost, a tím porušila právo jeho klientů na 
soukromí a na spravedlivý proces. S odkazem na šetření Evropského 
parlamentu po odhaleních Edwarda Snowdena vyjádřila poslankyně 
EP Sophie in ‘t Veld své obavy, že se národní bezpečnost často používá jako univerzální ospravedlnění opatření, která zásadně 
ovlivňují práva občanů. Florence Raynal, vedoucí Oddělení pro mezinárodní a evropské záležitosti CNIL, vysvětlila, jak je koncept 
národní bezpečnosti vnímán z pohledu pracovní skupiny zřízené podle článku 29. 

CCBE AMICUS CURIAE BRIEF V PŘÍPADU USA PROTI MICROSOFT CORP

PANEL CCBE NA TÉMA: „NÁRODNÍ BEZPEČNOST: VOLNÉ RUCE PRO STÁTNÍ 
SLEDOVÁNÍ?“ NA KONFERENCI CPDP O POČÍTAČOVÉM SOUKROMÍ A OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Iain Mitchell QC otevírá panel CCBE na konferenci CPDP.

http://www.cpdpconferences.org/index.html
http://www.cpdpconferences.org/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=uhbZI1qBXaw


Vyšetřovací výbor PANA

Dne 18. října bylo dokončeno šetření Vyšetřovacího výboru PANA a výbor o těchto zjištěních hlasoval. Následně byla na 
plenárním zasedání ve Štrasburku 13. prosince 2017 přijata politická doporučení Komisi a Radě. To znamená, že práce 
Výboru PANA skončila. Je ale možné, že bude vytvořen nový výbor (po Paradise Papers) nebo trvalejší výbor pro boj proti 
praní špinavých peněz / daňovou optimalizaci/ daňové úniky.  Jak bylo očekáváno, doporučení se zaměřují na agresivní daňové 
plánování a volají po užší spolupráci a nutnosti povinné výměny informací. Aspekty „praní špinavých peněz“ ukazují potřebu 
veřejně přístupného registru skutečných vlastníků pro společnosti, nadace, trusty atd. a dále vyžadují účinnější opatření na 
identifikaci skutečných vlastníků a nutnost větší míry due diligence u zákazníků.  Projednávají se také finanční zpravodajské 
jednotky (FIU) a doporučení vyžadují užší spolupráci a výměnu, ustanovení týkající se přístupu k informacím a vytvoření Evropské 
finanční zpravodajské jednotky.  Ustanovení o samoregulaci vyzývá Komisi, aby posoudila potřebu cílené akce vedené EU, včetně 
možnosti vypracování legislativy, která zajistí odpovídající dohled nad samoregulací povinných subjektů, tj. prostřednictvím 
samostatného a nezávislého národního regulátora / orgánu dohledu.  Doporučení č. 125 vyzývá advokacii, aby přijala metodiku 
zaručující, že profesní mlčenlivost advokátů nebude bránit v oznamování podezřelých transakcí v odůvodněných případech či 
oznamování další potenciálně protiprávní činnosti, aniž by byla porušena práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie 
a obecnými principy trestního práva, případně aby vylepšila stávající metodiku se stejným účinkem.  Konkrétně advokáty se 
zabývají doporučení č. 138–140 zdůrazňující, že profesní mlčenlivost nelze používat za účelem ochrany či krytí protiprávního 
jednání ani porušování ducha zákona, a vyzývající, aby princip ochrany komunikace mezi advokátem a klientem nebránil v 
oznamování podezřelých transakcí v odůvodněných případech či oznamování další potenciálně protiprávní činnosti, aniž by 
byla porušena práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie a obecnými principy trestního práva. Dokument rovněž 
vyzývá členské státy, aby vydaly pokyny ohledně výkladu a uplatňování zásady ochrany důvěrnosti komunikace profesionálů a 
určily jasnou demarkační linii mezi tradičními právními poradci a právníky, kteří působí jako finanční poradci. 

Revize čtvrté AML směrnice

19. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi předsednictvím Rady a Evropským parlamentem ohledně revize čtvrté 
AML směrnice. Mezi hlavní změny čtvrté směrnice patří rozšířený přístup k registrům skutečných vlastníků za účelem zvýšení 
transparentnosti ve vlastnictví společností a trustů. Kromě toho umožňuje revidovaná směrnice lepší koordinaci mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami členských států. Revidovaná směrnice dává FIU více pravomocí. Směrnice rovněž stanoví, že by FIU 
měly v rámci svých funkcí mít možnost získat informace od jakéhokoli povinného subjektu, i když před tím neobdržely žádné 
oznámení. Stanoví se také další požadavky na samoregulační orgány, včetně požadavku zveřejnit výroční zprávu obsahující 
informace o činnostech v boji proti praní špinavých peněz těmito orgány podniknutými.

Konference –Ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem: výzvy v moderní společnosti

Ve čtvrtek 22. března 2018 se ve Vilniusu uskuteční konference. Organizuje ji Litevská advokátní komora, CCBE a Americká 
advokátní komora. Konference se zaměří na ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem a výzvy v moderní 
společnosti. Mezi témata bude patřit boj proti praní špinavých peněz, agresivní daňové plánování a trestní opatření proti 
advokátům. 

Konzultace OECD ohledně vzorových pravidel povinného poskytování informací 

V prosinci 2017 zveřejnila OECD konzultaci ohledně vzorových pravidel pro povinné poskytování informací. Tato vzorová 
pravidla jsou určena navrhovatelům a prostředníkům v procesu návrhu, propagace a implementace společného standardu 
pro oznamování (CRS) v oblasti ujednání o daňových únicích a offshorových struktur. Navrhovaná pravidla také uvažují, že 
informace o těchto systémech (včetně identity všech uživatelů nebo skutečného vlastníka) pak budou k dispozici vnitrostátním a 
dalším daňový orgánům v souladu s požadavky příslušných dohod o výměně informací. Daňový výbor CCBE připravil odpověď na 
konzultaci, která je k dispozici na stránkách CCBE. Odpověď se zaměřila na požadavky na poskytnutí informací u prostředníků a 
na oznamování informací. Ve své odpovědi CCBE soudí, že stávající znění navrhované povinného poskytování informací porušuje 
stávající pravidla profesního tajemství ve většině jurisdikcí. 

BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ 

DANĚ



V období od června 2016 do května 2017 realizovala 
Evropská nadace právníků (ELF) projekt na pomoc s 
opětovným zřízením právního státu ve Venezuele. Hlavním 
úspěchem této aktivity bylo vypracování akčního plánu 
nezbytných opatření, jež mají být přijata. Díky úspěchu 
tohoto prvního projektu ELF pokračuje v práci v této zemi 
a zaměřuje se na obnovení nezávislosti soudní moci, která 
je považována za klíčový prvek opětovného nastolení 
právního státu. ELF je v současné době pracuje na zprávě, 
která bude analyzovat fáze, jimiž Venezuela musí v procesu 
zřizování nezávislého soudnictví projít. ELF pomáhají 
evropští právníci z různých zemí, kteří do projektu přinášejí 
své odborné znalosti. ELF také spolupracuje s venezuelskými 
právníky a místními nevládními organizacemi pracujícími 
na otázkách spravedlnosti. Tento nový projekt začal v říjnu 
2017 a bude probíhat až do září 2018. Mezi otázkami k 
analýze patří to, jak implementovat novou soudní kariéru, 
která je založena na vynikajících výsledcích a kvalitě, a zda 
by ke zřízení nezávislé soudní moci mohlo pomoci založení 
Rady spravedlnosti.

 Z CCBE přivítala ve své 
bruselské kanceláři 
Indru Bule. Přidává 
se k týmu jako právní 
poradkyně pro PECO 
a Vzdělávací výbor a 
Evropské vzdělávací 
platformy. Indra má více 
než 10 let zkušeností: od 
získání magisterského 
titulu práv pracovala pro 
lotyšskou národní vládu 
i instituce EU. Narodila 
se v Lotyšsku a hovoří 
plynně lotyšsky, rusky, 
anglicky a francouzsky.

 Z Dne 22. ledna 2018 se 
uskutečnilo jednání mezi 
CCBE a členy Soudního 
dvora a Tribunálu. Toto 
setkání se ukázalo být 
velmi produktivním a 
pokračovalo v tradici 
téměř každoročních 
zasedání zaměřených 
na výměnu názorů o 
otázkách týkajících se 
vystupování advokátů 
před soudem.  Stejně 
konstruktivní bylo 
setkání CCBE a zástupci 
Soudu ESVO. 

 Z Dne 24. února 2017 
se sešli  zástupci 
Trestněprávního výboru 
CCBE se zástupci 
Agentury pro základní 
práva (FRA). Byla to 
pro obě organizace 
vynikající příležitost k 
výměně názorů a byla 
natolik pozitivní, že 
byla navržena budoucí 
spolupráce. V tomto 
ohledu se druhá schůzka 
uskuteční 9. února ve 
Vídni.

 Z Naše výroční zpráva za 
rok 2017 byla zveřejněna 
online a je k dispozici zde.

8. 2. 2018 Stálý výbor CCBE – Vídeň

8.–10. 2. 2018 46. konference evropských prezidentů – Vídeň

23. 3. 2018 Stálý výbor CCBE – Vilnius

VENEZUELA

NOVINKY VE ZKRATCE

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Palacio Federal Legislativo, Caracas. Fotografie Nadace evropských advokátů

Indra Bule

http://www.ccbe.eu/documents/publications/
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