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V pátek 30. listopadu zorganizovala CCBE v prostorách Katolické university ve městě Lille konferenci na téma „Umělá inteligence 
– lidská spravedlnost“, která přilákala více než 400 účastníků, včetně advokátů, předsedů advokátních komor, studentů práv 
a odborníků z oblasti umělé inteligence (AI) z celé Evropy. 

Konference poukázala na revoluční změny, které se odehrávají v důsledku proniknutí umělé inteligence do justiční sféry. Umělá 
inteligence slibuje omezení rutinních a časově náročných činností, urychlení soudních řízení, zjednodušení úkonů soudců a posun 
ke spolehlivějším a spravedlivějším soudním rozhodnutím. Aplikace algoritmů v justičním systému, masivní využívání justičních dat 
a užití automatizovaných systémů strojového učení ovšem vyvolávají mnoho otázek a představují opravdovou výzvu pro soudní 
orgány a advokáty. Základní principy, včetně principu rovnosti zbraní, mohou být využíváním umělé inteligence silně ovlivněny.

Cílem konference bylo zahájit diskuzi na tato témata a zamyslet se nad možnými dopady využívání umělé inteligence v oblasti 
justice. Konference rovněž poskytla příležitost ke shromáždění názorů ze strany různých evropských organizací a relevantních 
odborníků z pohledu advokátní profese.

Konference byla rozdělena do několika částí a zahrnovala prezentaci „úvod do problematiky“ pana Martina Slijkhuise, ředitele 
oddělení průmyslových řešení ve společnosti Microsoft, jenž představil trendy ve vývoji umělé inteligence a poskytl přehled 
různých technologií „justičních inteligentních systémů“, jejichž využití můžeme v budoucnu očekávat. Martin Slijkhuis je toho 
názoru, že advokát či soudce by měli být o použití technologií vždy informováni bez ohledu na to, který inteligentní systém je 
využíván.

Poté následoval kulatý stůl, kde různí panelisté prezentovali některá z hlavních úskalí, která by technologie umělé inteligence 
mohla potenciálně do jejich odvětví přinést (vzdělávání, chytré kontrakty a blockchain, základní práva, kvalita a bezpečnost 
dat, právní design, online platformy, digitální justice atd). V rámci tohoto zasedání pan Yannick Meneceur, poradce pro tvorbu 
politik Rady Evropy, zdůraznil, že „umělá inteligence je trhem“ a zatímco rozvažoval o způsobech, jak učinit umělou inteligenci 
spojencem hodnot v rámci Rady Evropy, pronesl, že regulace nemusí být nezbytně proti podnikání, ale může být dokonce 
konkurenční výhodou. David Reichel, projektový manažer pro umělou inteligenci Evropské agentury pro základní práva, poukázal 
na potíže spojené se zachováním neutrality algoritmů, jež je narušována nedostatkem primárních dat (tzv. black boxes), kvalitou 
dat atd. a odkázal na potřebu konkrétních případových studií vedoucích k lepšímu porozumění tohoto jevu. Tato úvodní část 
položila základy pro praktické diskuze, které proběhly v rámci různých workshopů na následující témata: vzdělávání ve 21. století; 
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blockchain; chytré kontrakty; právní design; online platformy; etika a deontologie; kvalita veřejně přístupných dat; prediktivní 
justice a algoritmy; nabídka právních služeb v digitální éře; směrem k digitální justici.

Po workshopech zahájila paní Vinciane Gillet, předsedkyně Evropského inkubátoru Bruselské advokátní komory, panelovou 
diskusi zaměřenou na dopady umělé inteligence v oblasti justičních systémů, a to, jak mohou advokáti v tomto směru hrát 
důležitou roli - jak z pohledu akademického, regulačního, tak i průmyslového. Mathieu Coulaud, vedoucí právního oddělení 
Microsoft ve Francii, představil průmyslový postoj a svou prezentaci zaměřil na to, jak zajistit zodpovědné využívání umělé 
inteligence. Věra Jourová, Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, vyjádřila jasný postoj prostřednictvím 
zaslaného videa o tom, že: „Umělá inteligence je jednou z nejvíce strategických technologií 21. století a měla by být využívána v 
případech, kde může přinést pozitivní změny ve prospěch justičních systémů“. Podobně zástupce Evropské Komise Paul Nemitz, 
jež je hlavním poradcem GŘ pro spravedlnost, prezentoval názory vycházející z jeho článku s názvem „Ústavní demokracie a 
technologie v době umělé inteligence” a zdůraznil, že umělá inteligence musí být ve službách demokracie (a ne naopak). Právní 
stát by tudíž měl být ve „světě algoritmů“ chráněn, jak vyzdvihl Gregory Lewkowicz, profesor působící na Svobodné univerzitě 
v Bruselu, a poukázal na to, že aby advokátní komory mohly překonávat výzvy spojené s umělou inteligencí, měly by zůstat 
skutečně „nezávislé“ a „kompetentní“.

Prezentace Xaviera Costy, prezidenta Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA), o druhém společném dotazníku CCBE 
a AIJA poskytla důležitý pohled ze strany mladých profesionálů. Anketa, kterou uskutečnili v září a říjnu 2018, si kladla za 
cíl porozumět specifickým problémům, které mají dopad na budoucnost advokátní profese, se zaměřením na technologii a 
inovace. Výsledky ankety z roku 2018 ukázaly, že advokáti jsou více ochotni využívat nové technologie a umělou inteligenci ve 
svých advokátních kancelářích, než tomu bylo před dvěma lety. V této spojitosti byla zejména zmíněna role advokátních komor 
přizpůsobit advokátní profesi této nové realitě. Jedním z hlavních výstupů byla poptávka po větší multidisciplinární spolupráci a 
navýšení nabídky školení a kvalifikací s ohledem na digitální změny probíhající v advokátní profesi, v oblasti technologií, inovací 
a trhu právních služeb. Prezident Mezinárodní asociace mladých právníků trval na tom, že se advokáti nemají umělé inteligence 
obávat, ale mají si spíše osvojit nové způsoby práce a zároveň si udržet své kritické myšlení.  

Konference byla zakončena připomínkami z workshopů a závěry, které přednesl předseda a místopředseda Výboru CCBE 
pro budoucnost advokátní profese a Výboru pro právní služby Thierry Wickers a Christian Lemke, kteří se shodli na tom, že 
budoucnost advokátů by neměla postrádat současné etické standardy.

Plenární zasedání CCBE, jež se uskutečnilo dne 29. listopadu, zaznamenalo mnoho význačných okamžiků. Zasedání bylo 
zahájeno starostkou města Lille Martine Aubry, jež CCBE v Lille vřele přivítala a vyzdvihla hodnoty organizace a její přínos 
pro advokátní profesi. 

Na základě řady vnitřních rozhodnutí bylo zvoleno předsednictví pro rok 2019: novým prezidentem se stal José de Freitas, jenž 
byl v roce 2018 prvním viceprezidentem CCBE a do roku 2015 vedoucím portugalské delegace při CCBE. José de Freitas nastupuje 
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Evropská komise a rakouské předsednictví v Radě Evropské unie pro rok 2018 společně zorganizovaly ve dnech 29. a 30. 
listopadu 2018 konferenci na téma Efektivita justičních systémů, která se konala v rakouském hlavním městě.  

Hlavním cílem konference bylo poukázat na nezávislost soudnictví a kvalitu a efektivitu justičních systémů v Evropské unii a 
členských státech, jež jsou nezbytné pro prosazování hodnot, na nichž je Evropská unie založena, implementaci a dodržování 
unijního práva, vzájemnou důvěru mezi členskými státy a pro vytvoření prostředí příznivého pro investice.

Předmětem zkoumání této konference vysoké úrovně s hojnou účasti bylo, jak Evropská unie může nadále zlepšovat nezávislost, 
kvalitu a efektivitu justice, a jak zajistit, aby veškeré justiční reformy mající za cíl posílení těchto prvků, respektovaly principy právního 
státu a evropských standardů v oblasti lidských práv, včetně ochrany základních práv a svobod. CCBE obdržela od organizátorů 
pozvání na první a nejdůležitější dopolední panel se dvěma význačnými řečníky – rakouským ministrem spravedlnosti Josefem 
Moserem a Komisařkou EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věrou Jourovou. Prezident CCBE JUDr. Antonín 
Mokrý přednesl svůj příspěvek po projevu předsedy Soudního dvora EU Koeana Lenaertse a předsedy Evropské sítě nejvyšších 
soudcovských rad (ENCJ) Keese Sterka. Dalšími řečníky prvního panelu byla vedoucí právnička a poradkyně zastoupení Světové 
banky při EU Daria Goldstein, zástupkyně vedoucího odboru Ředitelství pro veřejnou správu v rámci Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) Tatyana Teplova 
a předseda Evropské komise pro efektivitu 
justice (CEPEJ) Georg Stawa. JUDr. Antonín 
Mokrý, zástupce CCBE, se ve svém prvním 
příspěvku zaměřil na to, jaký význam a 
účinek mají nedostatečné principy 
právního státu na občany a podnikání a 
zmínil několik konkrétních příkladů toho, 
jak stírání hranice mezi státem a justicí 
ovlivňuje krátkodobé, a ještě významněji 
dlouhodobé, vyhlídky růstu ekonomiky 
a jak nedostatek nezávislosti soudnictví 
může oslabit princip rovného zacházení a 
spravedlivý proces. JUDr. Mokrý nastínil, 
jak může mít absence nezávislosti, nízká 
kvalita a efektivita justičního systému 
neblahý vliv na státní ekonomiku, občany 

po předcházejícím prezidentovi pro rok 2018, JUDr. Antonínovi Mokrém, jenž věnoval předsednictví CCBE velké množství času 
a energie a jemuž členové vyjádřili upřímné poděkování za jeho osobní nasazení. 

Po boku pana Freitase bude stát Ranko Pelicarić (Chorvatsko) jako první viceprezident, Margarete von Galen (Německo) jako 
druhá viceprezidentka a James MacGuill (Irsko) jako třetí viceprezident. 

Na Plenárním zasedání dále pronesl projev Laurent Pech, vedoucí Katedry pro právo a politiku na londýnské Middlesex University, 
ve kterém otevřeně hovořil o fungování principů právního státu v Evropě a zejména v Polsku, kde CCBE vývoj aktivně sleduje. 
Potenciální příprava Evropské úmluvy o advokátní 
profesi je iniciativou CCBE, jíž věnují její členové 
velkou pozornost. Philippe Krantz, právní poradce 
Oddělení pro spravedlnost a právní spolupráci v 
rámci Ředitelství pro lidská práva Rady Evropy, se 
ve své řeči mimo jiné věnoval potenciální úmluvě. 

Konečně, hlavní událostí Plenárního zasedání bylo 
bezpochyby udělování ceny CCBE za lidská práva. 
Oceněn byl Mikołaj Pietrzak, předseda Varšavské 
advokátní komory a předseda Dobrovolného fondu 
OSN pro oběti mučení. Pan Pietrzak přednesl hluboce 
působivou děkovnou řeč při přebírání ceny CCBE za 
lidská práva za rok 2018, což CCBE velmi oceňuje.

KONFERENCE NA TÉMA EFEKTIVITA JUSTIČNÍCH SYSTÉMŮ 
(30. LISTOPADU 2018, VÍDEŇ)

Prezident CCBE, JUDr. Antonín Mokrý, přednesl projev na konferenci ve Vídni

Mikołaj Pietrzak přebírá cenu CCBE za lidská práva za rok 2018
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a atraktivitu země pro zahraniční investory. Ve druhé části své řeči rozvažoval o kvalitě a efektivitě a pokusil se identifikovat 
Klíčové Ukazatele Výkonnosti (KPIs) k hodnocení justičních systémů. Nejenom justiční systémy, ale také justiční aktéři v této 
oblasti, např. advokáti, musí být nezávislí a ochráněni před nežádoucími zásahy státu proto, aby mohli řádně plnit svou roli 
v rámci justičního systému. JUDr. Mokrý následně vyjmenoval klíčové standardy, které musí být dodržovány a aplikovány ve 
státě, jenž se řídí principy právního státu, v souvislosti s advokátní profesí. Další řečníci se pak věnovali dalším kritériím, jež 
mají být posouzena za účelem zlepšení kvality justice, jako je: přístup ke spravedlnosti, odpovídající zdroje (finanční a lidské, 
včetně dostatečného financování bezplatné právní pomoci státem), řádné vzdělávání soudců a soudních úředníků, efektivní 
hodnotící nástroje (např. sledování a hodnocení činnosti soudů, používání dotazníků atd.) a zavedení příslušných  standardů 
(např. časové rámce, informovanost stran o jejich řízení atd.) Dále řečníci upozornili na pozitivní přínos Srovnávacího přehledu 
EU o soudnictví, portálu e-Justice, Evropské soudní sítě, včetně ACA-Europe (Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů 
EU), jež před nedávnem započalo historicky nejpodrobnější  zkoumání tématu kvality rozsudků. Evropská komise podporuje 
projekty, které shromažďují vnitrostátní postupy k dalšímu zlepšování justičních systémů. Čtyři projekty, 1) Projekt na tvorbu 
rámcového plánu soudní kvality 2) Příručka o osvědčených postupech v oblasti správy nejvyšších soudů, 3) Správa soudů, 4) 
Zacházejte opatrně, zkoumají a shromažďují postupy a ukazatele využívané národními soudy, nejvyššími soudcovskými radami 
a ministerstvy spravedlnosti k hodnocení a zlepšování různých kritérií pro kvalitu justice, jako např. poskytování informací o 
justičních systémech občanům a podnikům, komunikační strategie, právní pomoc, použití systémů IKT, strategie řízení případů 
a správa soudů a zveřejňování rozsudků.

Odpolední panel konference byl věnován tématu „Rizika a možnosti digitalizace v justici“. Panel byl zahájen velmi zajímavým 
projevem Christopha Grabenwartera, člena Benátské komise a viceprezidenta rakouského Ústavního soudu. Podělil se o několik 
zajímavých skutečností týkajících se činnosti Benátské komise a také o několik obecných poznámek ohledně fungování justičních 
systémů v různých jurisdikcích EU. Využíváním IKT (informačních a komunikačních technologií) se dále zabýval soudce Nejvyššího 
soudu ve Skotsku lord Collin Tyre, advokátka a spoluzakladatelka společnosti Avocatoo Ana-Maria Udruste, ředitelka oddělení 
digitálního práva a práva technologií ve společnosti Darian DRS, předseda Slovenské advokátní komory Tomáš Borec a tajemnice 
pracovní skupiny CEPEJ pro kvalitu justice (Rada Evropy) Clementina Barbaro. Příspěvky byly zaměřeny na vývoj IKT v oblasti 
justice, jako např. zajištění přístupu k rozsudkům online, jenž posiluje transparentnost v rámci justičních systémů a přispívá k 
lepší ucelenosti judikatury. Rovněž se detailně hovořilo o umělé inteligenci (AI) a studii CEPEJ zadané Evropskou komisí. Bylo 
zmíněno, že využívání algoritmů v evropských justičních systémech je především komerční iniciativou soukromého sektoru, jež cílí 
na právní oddělení společností (zejména pojišťovny), avšak bylo zavedeno taktéž v advokátních kancelářích a cílí na jednotlivce. 
Umělá inteligence je již aplikována v těchto hlavních oblastech: pokročilejší vyhledávače judikatury, online řešení sporů, pomoc 
při přípravě dokumentů a smluv či analýze konkrétních případů, odhalování rozdílných či rozporuplných smluvních ujednání 
a „chatboti“ určení k informování účastníků sporů nebo poskytování podpory během jejich soudního řízení.  Diskutovalo se i 
o otázce prediktivní justice. Zatímco řečníci CEPEJ se vyjadřovali k vývoji v oblasti umělé inteligence pozitivně, někteří soudci, 
kteří se zapojili do diskuze byli skeptičtější a zdráhali se hovořit o využívání pokročilých nástrojů umělé inteligence v justici. 
Dle jejich slov bychom neměli podcenit skutečnost, že zpracovávání soudních rozhodnutí ve strukturovaných počítačových 
databázích může představovat určitá rizika, a tudíž vyžaduje přiměřené záruky, pokud bude zavedeno. Další obavy se týkaly 
otázek mlčenlivosti, soukromí, ochrany osobních údajů, rizika diskriminace a hodnocení a profilování soudců a advokátů. 

Nezbytným krokem při vytváření návrhů a aplikování umělé inteligence na soudech bude zajištění respektování práva na 
spravedlivý proces (článek 47 Listiny základních práv EU) a unijních pravidel o ochraně osobních údajů (Obecné nařízené o 
ochraně osobních údajů a Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ). Některé z těchto 
problémů byly podobně velmi jasně vytyčeny v projevu lorda Collina Tyra a navazujících připomínkách dalších soudců (převážně 
z jurisdikce Velké Británie).

Účast prezidenta CCBE na konferenci byla zásadní nejenom z důvodu uznání a zviditelnění CCBE, ale také k posílení vztahů s 
různými aktéry, jež hrají významnou roli při výkonu spravedlnosti napříč Evropou, a oficiálními představiteli EU.

Dne 25. října 2018 oslavila CCBE 5. ročník Evropského dne advokátů, jenž probíhá ve stejný den jako 
Evropský den justice. Advokátní komory zorganizovaly řadu aktivit a připravily publikace k této události, 
jež se zvláště vydařila v Belgii, Francii, Lucembursku, Severním Irsku, Španělsku a Velké Británii.

Místní advokátní komory v Polsku a Rumunsku rovněž uspořádaly k oslavě Evropského dne advokátů 
program, v rámci něhož hrály důležitou roli sociální média. Finsko a Německo informovaly o této akci 
na Twitteru s hashtagem #EuropeanLawyersDay.

Někteří členové zorganizovali pro občany v rámci oslav bezplatnou právní pomoc, jiní zase diskuze týkající 
se přístupu ke spravedlnosti v členských státech. Kromě mnoha dalších aktivit, které se uskutečnily, lze 
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Projekt Evropští advokáti na Lesbu (ELIL), jenž iniciovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Německý advokátní 
spolek (DAV) v roce 2016 a je řízen nezávislou neziskovou dobročinnou organizací, potřebuje naléhavou finanční pomoc.

Více než 7 000 migrantů žije v ubohých podmínkách v přelidněném uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos, jenž 
byl postaven se záměrem pojmout cca 3 000 lidí. Těmto lidem musí být poskytnuta bezplatná a nezávislá právní pomoc.

Prostřednictvím ELIL nabízejí evropští advokáti nezávislé právní poradenství žadatelům o azyl zdarma. Během dvou let od doby, 
kdy byl ELIL založen, 143 advokátů ze 17 zemí dobrovolně investovalo již 33 000 hodin poradenství poskytnutých více než 8 500 
lidem. To je zaměřeno zejména na přípravu na rozhodující první azylový pohovor a rovněž na pomoc v souvislosti se sloučením 
rodin. ELIL nečerpá žádné veřejné finanční prostředky, ale je financován příspěvky ze strany advokátních komor, právních a 
nevládních organizací.

Navštivte prosím webové stránky ELIL pro více informací – zejména ohledně žádosti o finanční příspěvky  a rovněž darovací 
stránku.

Zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny je nejen jedním ze základních kamenů právního státu, ale je také zakotveno v 
koncepci advokátní profese. V této nestálé době není jednoduše omezení či přerušení poskytování služeb ELIL možností.

zmínit  publikace na téma, jak mohou advokáti dále prosazovat principy právního státu a výkon spravedlnosti a diskuze týkající 
se, mimo jiné, dopadů nedávného politického vývoje na mezinárodní právo. 

Zajímá Vás Evropský den advokátů? Zapojte se do oslav tohoto dne pořádaných Vaší advokátní komorou v roce 2019!

Od 1. prosince 2018 se aplikace Soudního dvora Evropské unie e-Curia (jež byla volitelnou možností) stala jediným prostředkem 
výměny právních dokumentů mezi zástupci stran a Tribunálem.

Aplikace e-Curia umožňuje výměnu procesních písemností se soudními kancelářemi Soudního dvora a Tribunálu. Uživatelé 
mohou kdykoli nahlédnout do historie písemností, které jim byly doručeny a které sami podali. Formulář pro vyhledávání 
umožňuje uživatelům roztřídit písemnosti doručené a podané. Zástupce účastníka řízení, jenž ještě nedisponuje přístupem k 
aplikaci e-Curia, musí požádat o zřízení účtu pro výměnu právních dokumentů s Tribunálem, což může nějaký čas trvat.

Veškeré informace ohledně aplikace e-Curia naleznete na webových stránkách Soudního dvora, která nyní obsahuje i novou 
stránku věnovanou aplikaci (včetně kompletního a plně aktualizovaného „manuálu pro uživatele e-Curia“).

CCBE se rovněž chystá aktualizovat svůj manuál k e-Curia, který bude publikovat na svém webu, jakmile bude připraven.

V návaznosti na zpětnou vazbu ze strany advokátů CCBE nabyla názoru, že jsou uživatelé s aplikací e-Curia velmi spokojeni.

Nadace evropských advokátů (ELF) zorganizovala konferenci pro Výbor pro mezinárodní trh s právními službami Mezinárodní 
advokátní komory (BIC ITILS), jež se týkala pomoci místním advokátům, tentokrát v Asii, vypořádat se s následky globalizace 
právních služeb. Konference se uskutečnila dne 1. listopadu 2018 v kambodžském městě Siem Reap zároveň s výroční konferencí 
advokátní komory pro oblast Asie a Pacifiku (LAWASIA), jež byla taktéž spolupořadatelem této konference. 

Konference se zúčastnili advokáti z různých asijských zemí (Bangladéš, Kambodža, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Malajsie, 
Nepál, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam), stejně jako zástupci z jiných zemí jako např. Austrálie, Spojené státy a Velká Británie. 
Řečníci přijeli z Argentiny, Belgie, Brazílie, Kambodži, Hong Kongu, Maďarska, Indonésie, Malajsie, Rwandy a Singapuru. 

Předmětem diskuze byla následující témata: nástroje mezinárodního trhu právních služeb a jejich použitelnost na území Asie, 
zakládání společných advokátních kanceláří, trendy ve správě advokátních kanceláří, úloha advokátů při získávání kapitálu na 
mezinárodních trzích a rozhodčí řízení v mezinárodních obchodních sporech.

GLOBALIZACE ADVOKÁTNÍ PRAXE V ASII

MIGRACE - EVROPŠTÍ ADVOKÁTI NA LESBU (ELIL) POTŘEBUJÍ VAŠI POMOC

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE: OD 1. PROSINCE 2018 SE APLIKACE E-CURIA 
STÁVÁ POVINNOU PRO VÝMĚNU PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ MEZI ZÁSTUPCI 
STRAN A TRIBUNÁLEM

https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/fundingappeal/
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate/
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate/
http://www.barofni.com/news/european-lawyers-day-2018
http://www.advocates.org.uk/news-and-responses/news/2018/oct/senior-international-figure-coming-to-faculty-on-european-lawyers-day
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
https://www.lawasia.asn.au/


28/02/2019	 Zasedání	Stálého	výboru	CCBE	-	Vídeň

29/03/2019	 Zasedání	Stálého	výboru	-	Řím

17/05/2019 Plenární zasedání - Porto

28/06/2019 Zasedání Stálého výboru - Brusel

13/09/2019	 Zasedání	Stálého	výboru	-	Kodaň

24/10/2019 Zasedání Stálého výboru - Lisabon

29/11/2018 Plenární zasedání - Brusel

Jedná se o čtvrtou konferenci, jež byla uspořádána Nadací evropských advokátů pro Výbor pro mezinárodní trh s právními 
službami Mezinárodní advokátní komory (BIC ITILS) za účelem pomoci místním advokátům vypořádat se s následky globalizace 
právních služeb. Předchozí ročníky se úspěšně konaly v Zimbabwe (2016), Keni v rámci regionu východní Afriky (2017) a Zambii 
v rámci Jihoafrického rozvojového společenství (2018).

• Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení 
směrnice 2009/22/EC (24/09/2018)

• Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy 
v trestních věcech (19/10/2018)

• Stanovisko CCBE k potřebě zajistit právní pomoc všem žadatelům o mezinárodní ochranu (19/10/2018)

• Stanovisko CCBE k návrhům o změnách upravujících nařízení o doručování písemností a dokazování v civilních a 
obchodních věcech (19/10/2018)

• Pokyny CCBE k určitým aspektům směrnice o daňových zprostředkovatelích

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

STANOVISKA A POKYNY CCBE PŘIJATÉ V OBDOBÍ ZÁŘÍ AŽ 
PROSINEC 2018

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180924_CCBE-position-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers-and-repealing-Directive-200922EC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180924_CCBE-position-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers-and-repealing-Directive-200922EC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Position_papers/EN_MIG_20181019_Statement-on-the-need-to-guarantee-legal-assistance-to-all-persons-requesting-international-protection.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20181019_CCBE-Position-on-proposals-for-amending-regulations-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20181019_CCBE-Position-on-proposals-for-amending-regulations-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Position_papers/EN_TAX_21081019_CCBE-Guidance-on-certain-aspects-of-the-Tax-Intermediaries-Directive.pdf
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