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Dne 8. února 2018 se konalo zasedání Stálého výrobu CCBE, a to v Paláci Ferstel v historickém centru Vídně. Jednalo se o 
první akci v tomto roce, kde se sešlo nové představenstvo CCBE. Prezident CCBE, Antonín Mokrý, zahájil zasedání přivítáním 
paní Margarete Gräfin von Galen jako nové třetí viceprezidentky. Rovněž potvrdil, že José de Freitas, první viceprezident, se 
stane i členem dozorčí rady Evropské nadace advokátů.

Byli rovněž přivítáni dva řečníci z Nizozemska: pan Ernst Steigenga, zastupující nizozemské Ministerstvo spravedlnosti, a pan 
Marc Jorna, vedoucí  Útvaru pro soudní vzdělávání a e-Justici Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele.  Pan 
Steigenga podrobně informoval o portálu  e-Justice. Zdůraznil, že struktura platformy e-Justice velmi napomůže přístupu ke 
spravedlnosti. Rovněž poděkoval CCBE za spolupráci na tomto projektu během posledních devíti let. Poté se slova ujal Marc 
Jorna, který podal zprávu o evropském justičním vzdělávání. Zdůraznil, že vzhledem k novým výzvám, kterým Evropa čelí, musí 
být strategie justičního vzdělávání v Evropě rozšířena a musí být vice inkluzivní.

Příští zasedání Stálého výboru se bude konat dne 23. března v hotelu Radisson Blu v litevském Vilniusu.
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Iain Mitchell QC představuje na konferenci MAPPING  doporučení CCBE ke sledování advokátů

Zasedání Stálého výboru CCBE ve Vídni



Dne 9. února 2018 se zástupci CCBE sešli se zástupci Agentury EU pro základní práva (FRA). Jednalo se o druhé takové setkání, 
tentokrát ve Vídni v sídle FRA. FRA pomáhá zajišťovat základní lidská práva občanů EU. FRA poskytuje členským státům EU a 
evropským institucím odborné poradenství v širokém spektru otázek, neboť je uznávána jako centrální expertní instituce pro 
oblast základních práv. Během setkání bylo projednáno velké množství otázek, jako např. procesní záruky v trestních řízeních 
nebo nadcházející Forum FRA, které se bude konat od 25. do 27. září 2018. Stejně jako na prvním setkání v únoru 2017, se opět 
potvrdilo, že Agentura se zabývá řadou otázek, které souvisejí s činností CCBE. CCBE  velmi oceňuje efektivní spolupráci mezi 
oběma organizacemi.  

Dne 20. února 2018 byl Patrick Henry, 
předseda Výboru pro lidská práva CCBE, 
pozván do Evropského parlamentu, aby 
se vyjádřil k událostem týkajícím se 
pronásledování advokátů. Schůzku iniciovala 
Nadace otevřeného dialogu (Open Dialogue 
Foundation) a jejím cílem bylo upozornit na 
útoky na advokacii ve východoevropských 
zemích, jako je Ukrajina, Moldávie, Rusko 
nebo Kazachstán. Přítomno bylo i několik 
advokátů z těchto zemí, kteří hovořili o svých 
vlastních zkušenostech. Patrick Henry zdůraznil, 
že situace se v posledních letech zhoršila jak 
pro advokáty tak pro obhájce lidských práv, a 
podrobně informoval o úsilí CCBE při podpoře 
persekuovaných advokátů v těchto zemích. 

CCBE začala připravovat odpověď na konzultaci ke vzdělávání odborníků v oblasti justice, která byla zveřejněna Evropskou 
komisí dne 1. února 2018. V r. 2011 přijala Evropská komise dlouhodobou strategii k evropskému justičnímu vzdělávání, která 
vytyčuje cíle, kterých by mělo být dosaženo do r. 2020. Evropské justiční vzdělávání zahrnuje vzdělávání v legislativě EU, nástrojích 
vzájemné soudní spolupráce, Chartě základních práv EU, Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, a v 
základních hodnotách EU, jako je např. právní stát. Vzhledem k tomu, že se blíží konec tohoto období, zahájila  Evropská komise 
veřejnou konzultaci se všemi občany a stranami zainteresovanými na evropském justičním vzdělávání. Odpovědi budou vzaty v 
úvahu při hodnocení Evropské strategie justičního vzdělávání z r. 2011 a při tvorbě nové Evropské strategie justičního vzdělávání 
pro léta 2019 – 2025.

Konec konzultací: 26. duben 2018.

SETKÁNÍ CCBE S AGENTUROU EU PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA

OBRANA OBHÁJCŮ V EVROPSKÉM PARLAMENTU

BUDOUCNOST EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Patrick Henry, předseda Výboru pro lidská práva, při diskuzi v Evropském parlamentu  o pronásledování  
advokátů

https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_en#questionnaire


Dne 7. února 2018 byl generální tajemník CCBE Philip Buisseret pozván generální tajemnicí Institutu evropského práva 
(ELI)  Dr. Vanessou Wilcox k návštěvě sídla ELI. ELI je složen z individuálních členů (experti z různých právních profesí) a z 
institucionálních členů. CCBE, jako jeden ze zakládajících institucionálních pozorovatelů, vyzdvihuje spolupráci s ELI a její aktivity 
bude nadále podporovat.

Přínosem pro obě strany byla možnost informovat 
se o nejnovějším vývoji ve svých organizacích. Pan 
Buisseret seznámil paní Wilcoxe se složením a 
fungováním  CCBE. Schůzka byla rovněž příležitostí 
projednat oblasti, ve kterých by obě organizace 
mohly koordinovat své úsilí a zlepšit spolupráci, 
zejména v oblasti hmotného práva, inovačních 
právních technologií a budoucího vývoje v 
oblasti právních služeb a právní profese. CCBE 
nicméně uvedla, že v některých oblastech bude 
upřednostňovat nezávislý přístup. 

ELI se aktivně angažuje v různých projektech, 
přičemž vyzdvihl některé z iniciativ v oblasti 
přístupu ke spravedlnosti, základních lidských práv 
a blockchainu.  Zatímco pan Buisseret zdůraznil 

spolupráci CCBE s Evropskou nadací advokátů, paní Wilcox informovala o tom, že projekt s Evropskou sítí soudních rad (European 
Network of Councils for the Judiciary (ENCJ))  týkající se alternativních řešení sporů a platforem se chýlí ke konci.

Výroční konference a sněm ELI se bude konat v lotyšské Rize od 5. do 7. září 2018.

Ve dnech 12. – 14. února 2018 zastupovali CCBE na závěrečné konferenci k projektu MAPPING  pan Iain Mitchell QC, předseda 
pracovní skupiny CCBE ke sledování advokátů, a pan Simone Cuomo, právní poradce CCBE.

Cílem projektu MAPPING je nalézt společný postoj k různým  ekonomickým, sociálním, právním a etickým aspektům posledního 
vývoje internetu a jejich důsledky pro každého jednotlivce, jakožto i pro společnost jako celek. V rámci tohoto projektu je 
rovněž vytvářen právní nástroj týkající se sledování advokátů ze strany vlád a ochrany soukromí. CCBE v průběhu konference 
zdůraznila svá doporučení týkající se sledování advokátů, a rovněž předsedala diskuzi k současné verzi návrhu tohoto právního 
instrumentu, který poté, co bude dokončen, bude prof. Joseph Cannataci předložen Výboru pro lidská práva OSN.

Kromě toho, během diskuze u kulatého stolu k on-line využití mechanismů alternativního řešení sporů, Simone Cuomo vyjádřil 
obavy CCBE pokud jde o nestrannost, transparentnost, efektivitu, spravedlnost a zákonnost procesů online řešení sporů.

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK CCBE PHILIP BUISSERET POZVÁN GENERÁLNÍ TAJEMNICÍ 
ELI DR. VANESSOU WILCOX K NÁVŠTĚVĚ ELI

SLEDOVÁNÍ ADVOKÁTŮ A ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ NA ZÁVĚREČNÉ KONFERENCI 
MAPPING

Generální tajemník CCBE přivítán generální tajemnicí ELI Dr. Vanessou Wilcox

http://cpdpconferences.org
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/DraftLegalInstrumentGovernmentLed.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20160428_CCBE_recommendations_on_the_protection_of_client_confidentiality_within_the_context_of_surveillance_activities.pdf
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
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


V letošním roce bude CCBE napomáhat Akademii evropského práva (ERA) při pořádání soutěže mladých advokátů, jejímž cílem 
je propagovat význam evropského práva. Soutěž bude mít tři kola, ve kterých budou týmy před porotou složenou z předních 
odborníků z oboru evropského práva prokazovat své znalosti a dovednosti, a to např. v oblastech obchodního práva, trestního 
práva a lidských práv. CCBE je potěšena, že může v této věci napomáhat, neboť věří, že tato soutěž je výbornou příležitostí pro 
mladé členy národních a regionálních advokátních komor, aby se dozvěděli vice o fungování evropského práva. 

Soutěž se bude konat od 6. do 7. září 2018 v německém Trevíru.

Více informací ZDE.

Aby se zajistila dlouhodobá životaschopnost projektu “Evropští advokáti na Lesbu”, který společně založily  CCBE a Německý 
spolek advokátů (DAV), byla nedávno vytvořena nezisková organizace “Evropští advokáti na Lesbu gGmBH”. Dozorčí radě 
předsedá prof. Vassilios Skouris, bývalý prezident Soudního dvora EU. Členy dozorčí rady jsou i bývalí prezidenti CCBE p. Michel 
Benichou a Ruthven Gemmell WS. První zasedání dozorčí rady se konalo 16. února 2018 v Bruselu, kde byl bývalý prezident 
Gemmell jmenován místopředsedou dozorčí rady. Dozorčí rada rovněž projednávala financování a správu Nadace. 

Projektu, díky kterému je poskytována pro bono právní pomoc osobám, které hledají mezinárodní ochranu, se dosud zúčastnilo 
107 advokátů ze 16 zemí, kteří poskytli právní pomoc ve více než 2 680 případech. 

ELIL v současné době hledá advokáty – dobrovolníky a přihlášky přijímá do konce března 2018.

Více informaci na www.elil.eu a / nebo kontaktujte výkonného ředitele Philipa Worthingtona na: pworthington@
europeanlawyersinlesvos.eu.

K zajištění  budoucí činnosti ELIL rovněž hledá další finanční zdroje. Více informací je k dispozici na

SOUTĚŽ MLADÝCH ADVOKÁTŮ

PRVNÍ SCHŮZKA ČLENŮ DOZORČÍ RADY ELIL 

Zleva doprava:  
Dr. Cord Brügmann, Chrysoula Archontaki, 
Philip Worthington, Ruthven Gemmell WS, 
Vassilios Skouris, Dr. Mutschler-Siebert, 
Philip Buisseret, prof. Wolfgang Ewer a 
Michel Benichou

https://younglawyerscontest.eu/
http://www.elil.eu/how-to-become-a-volunteer-lawyer/
mailto:pworthington@europeanlawyersinlesvos.eu
mailto:pworthington@europeanlawyersinlesvos.eu
http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate/


Dne 18. ledna 2018, na základě zprávy připravené členem EP zpravodajem Nicola Danti, přijal Evropský parlament rezoluci k 
implementaci směrnice 2005/36/EC, pokud jde o regulaci a potřebu reformy v poskytování právních služeb 2017/2073(INI)] 
Rezoluce je první politickou odpovědí Evropského parlamentu na balíček opatření k poskytování služeb, který Evropská komise. 
představila v r. 2017. Navazuje na sdělení Komise, ve kterém jsou identifikovány potřebné změny pro sedm regulovaných 
profesí, včetně advokátní profese. 

Zpráva zdůrazňuje význam regulovaných profesí EU a vyzývá členské státy, aby vytvořily politiky, které by do budoucna učinily 
evropské profesní služby konkurenceschopnými. Zpráva dale uvádí, že vzhledem k riziku pro spotřebitele, odborníky nebo třetí 
strany mohou členské státy vyhrazovat určité činnosti  pouze kvalifikovaným odborníkům, zejména tam, kde neexistují jiné, 
méně omezující prostředky, k dosažení stejného výsledku. Zpráva rovněž uvádí, že vědecký pokrok, technologické inovace a 
digitalizace mají významný dopad na profesní služby, neboť vytvářejí nové příležitosti a výzvy pro trh práce a kvalitu poskytovaných 
služeb. Zpráva však uvádí, že je nepravděpodobné, že nové technologie nahradí lidské bytosti při přijímání etických a morálních 
rozhodnutí. Nakonec zpráva uvádí, že zavedení pravidel pro organizaci a dohled nad profesemi by mohlo přispět k vyváženějšímu 
sdílení výhod digitalizace. 

Shrnutí rezoluce Evropského parlamentu je zde

CCBE připravuje výroční schůzku tří Komor. Otázkou bude projednání Memoranda o porozumění týkajícího se “posílení právní 
spolupráce mezi Všečínskou asociací advokátů (ACLA) a národními advokátními komorami”. Memorandum  “je založeno na úsilí 
o posílení a prohloubení bilaterální právní spolupráce a rozvíjení výměn na podporu projektu nové “Hedvábné stezky””. CCBE si 
je vědoma toho, že některé advokátní komory již byly asociací ACLA osloveny. S ohledem na to bude Memorandum předmětem 
diskuzí, až se CCBE tento rok s ACLA a Japonskou federací advokátních komor setká. Kromě toho bude CCBE rovněž diskutovat 
dopad projektu nové “Hedvábné stezky” na EU. Cílem tohoto projektu, zahájeném ČLR před několika lety, je vytvoření  důležité 
energetické a telekomunikační cesty vedoucí přes střední, východní a jižní Asii až do Evropy. Tento projekt se setkal se zájmem 
mnoha států, neboť pro ně znamená atraktivní  přidanou hodnotu ve formě zlepšení spojení mezi různými regiony. Jisté je, že 
čínské investiční aktivity v EU mají přímý vliv na evropskou politiku se sousedními státy a CCBE si je vědoma, že toto by mohlo 
urychlit proces přistoupení některých kandidátských zemí. CCBE proto sdělí své stanovisko k těmto otázkám Evropské komisi. 

Tento měsíc byl zahájen nový, velmi důležitý projekt týkající se evropské justice. Projekt má název Evidence 2e-CODEX a 
sdružuje výsledky dvou předchozích projektů financovaných EU – Evidence a e-CODEX. 

Cílem tohoto projektu je zvýšit, usnadnit a podporovat spolupráci v trestních věcech v zemích EU, a to podporou výměny 
informací a elektronických důkazů v rámci evropského vyšetřovacího příkazu a vzájemné právní pomoci. 

Partneři projektu se sejdou v italské Florencii 7. – 8. března 2018, kde bude projekt oficiálně zahájen. Projekt bude probíhat 21 
měsíců a Evropská nadace advokátů (ELF) bude jedním z partnerů. CCBE bude Nadaci napomáhat, aby zajistila řádné zapojení 
evropských advokátů. 

BALÍČEK SLUŽEB: PŘIJETÍ REZOLUCE EP TÝKAJÍCÍ SE IMPLEMENTACE SMĚRNICE  
O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ A POTŘEBY REFORMY PRÁVNÍCH 
SLUŽEB 

CCBE PŘIPRAVUJE SCHŮZKU TŘÍ KOMOR S ACLA

EVIDENCE2E-CODEX

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0019
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1519512&t=d&l=en
http://www.evidenceproject.eu/
https://www.e-codex.eu/


 Z V dalším vydání se 
podívejte na novou 
kategorii zpráv. Budeme 
se pravidelně zaměřovat 
na evropské advokáty, 
kteří se zabývají 
ochranou lidských práv.

 Z Dne 9. března organizuje 
v arménském Jerevanu  
Rada Evropy, CCBE a 
Arménská advokátní 
komora konferenci 
“Současné výzvy a 
příležitosti pro advokátní 
komory členských států 
Rady Evropy”. Hlavním 
cílem konference je 
usnadnit dialog a výměnu 
osvědčených postupů 

mezi  advokátními 
komorami členských 
států Rady Evropy. 

 Z CCBE ve svých řadách vítá 
paní Oonu Mikkelä. Oona 
je z Finska a v CCBE rozšíří 
tým právních poradců. 
Bude pracovat s výbory 
pro deontologii a etický 
kodex. Oona pracovala 
4 roky pro Národní 
zeměměřický úřad ve 
Finsku,  finskou vládu 
a Evropský parlament. 
Má dva magisterské 
tituly z oboru práva a 
hovoří finsky, švédsky, 
francouzsky, anglicky a 
částečně německy.

 Z Dne 22. března 2018 se 
bude v litevském Vilniusu 
konat konference 
s názvem “Profesní 
mlčenlivost: Výzvy v 
moderní společnosti”. 
Konferenci organizuje 
Litevská advokátní 
komora,  CCBE a 
Americká advokátní 
komora. Hlavními tématy 
budou praní špinavých 
peněz, agresivní daňové 
plánování a trestní 
stíhání advokátů, a to 
s ohledem na aspekt 
profesní mlčenlivosti 
advokátů. 

09/03/2018	 Konference	“Současné	výzvy	a	příležitosti	pro	advokátní	komory	
členských	států	Rady	Evropy”	–	Jerevan

22/03/2018	 	“Profesní	mlčenlivost:	výzvy	moderní	společnosti”	–	Vilnius	

22-23/03/2018	 Chorvatské	advokátní	dny	2018	-	Záhřeb

23/03/2018	 Zasedání	Stálého	výboru	CCBE	-	Vilnius

18/05/2018		 Plenární	zasedání	CCBE	-	Praha

VE ZKRATCE

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Oona Mikkelä
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