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Dne 18. května uspořádala CCBE v Praze své 129. Plenární zasedání. Prezident CCBE, JUDr. Antonín Mokrý, ho zahájil v Národním 
domě na Vinohradech, kde předsedal diskusi o migračních a deontologických otázkách, budoucnosti advokátní profese a 
Evropské úmluvě o advokátní profesi.

CCBE přivítala řadu vzácných hostů – doktora Martina Šolce, prezidenta Mezinárodní advokátní komory, pana Wiebeho De 
Vriese, prezidenta Mezinárodní asociace mladých právníků, a doktora Michala Bobka, generálního advokáta Soudního dvora EU.

Plenárním zasedáním CCBE byly přijaty následující dokumenty:

• Výklad principů a pravidel CCBE Charty základních principů evropské advokátní profese, Etický kodex evropských advokátů 
a Vzorový etický kodex

• Společné stanovisko CCBE a FBE k právnímu státu a principu vzájemného uznávání 

• Předběžné připomínky CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o 
zrušení směrnice 2009/22/ES.
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Plenární zasedání v Praze

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-the-principle-of-mutual-recognition.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf


Dne 17. května zorganizovala CCBE panelovou diskuzi v rámci konference Inovativní fórum právních služeb (ILSF) 2018 s 
názvem „Budoucnost advokátní profese“.

Konference byla zaměřena na tři hlavní oblasti: 
technologie, obchodní modely a vize zemí CEE. 
Hosty byli špičkoví odborníci ve svých oborech 
– paní Catherine Bamford, pan Andrew Arruda a 
paní Nilema Bhakta. Podělit se o své případové 
studie a hluboké znalosti v oblasti právních 
služeb s více než stem účastníků přijeli také 
partneři předních advokátních kanceláří, vedoucí 
korporátních advokátních týmů a průkopníci 
inovací v oblasti práva.

Kromě doktora Martina Maisnera, který 
CCBE panel moderoval, se jej zúčastnili i další 
zástupci CCBE, a to pan Thierry Wickers, 
Bertrand Debosque, Péter Homoki a Simone 
Cuomo. Diskuze byla věnována rizikům a výzvám 
kybernetické bezpečnosti v advokátní profesi, 
očekávání mileniálů – generaci klientů s novými 
požadavky na advokáty –, využití platforem a 
potenciálním etickým otázkám, které v této 
souvislosti mohou vyvstat a integraci advokátních 
kanceláří do budoucí podoby eJustice. 

CCBE se zavázala letos pomoci Akademii evropského práva (ERA) při organizaci Soutěže mladých právníků, jež má za cíl 
přiblížit význam evropského práva mladým a čerstvě kvalifikovaným advokátům. CCBE věří, že tato soutěž představuje 
vynikající příležitost pro budoucí členy národních a místních advokátních komor, kteří si přejí lépe proniknout do fungování 
evropského práva.

Tato soutěž se bude skládat ze tří kol, během nichž mezinárodní týmy budou muset prokázat své advokátní dovednosti před 
předními praktikujícími zástupci v evropském právu, zejména pak oblastech práva obchodního, trestního soudnictví a lidských 
práv. CCBE jednak asistuje ERA při organizaci této soutěže, ale přispívá rovněž prostřednictvím svých expertů v samotné soutěži. 
Druhý vice-prezident Ranko Pelicarić a třetí vice-prezidentka Margarete Gräfin von Galen budou zastávat funkce členů poroty. 

Soutěž se bude konat v německém Trevíru ve dnech 6.-7. září 2018.

Více informací můžete nalézt zde.

INOVATIVNÍ FÓRUM PRÁVNÍCH SLUŽEB

SOUTĚŽ MLADÝCH PRÁVNÍKŮ

Panel CCBE Budoucnost advokátní profese v akci. Zleva doprava: Simone Cuomo, Martin Maisner, 
Thierry Wickers, Bertrand Debosque a Péter Homoki

https://younglawyerscontest.eu/


Dne 23. dubna 2018 Komise publikovala svůj návrh týkající se ochrany osob oznamujících porušení unijního práva. CCBE minulý 
rok vydala stanovisko ohledně ochrany oznamovatelů, v němž poukázala na to, jak zásadní je ochrana důvěrnosti komunikace 
mezi advokátem a klientem a advokátní povinnost mlčenlivosti vždy, pokud se uvažuje o změně právních předpisů vztahujících 
se k oznamování podezření z protiprávního jednání.

CCBE se rovněž zúčastnila workshopu na téma ochrana oznamovatelů, jenž se uskutečnil 3. května na půdě Evropského parlamentu. 
Workshop uspořádala europoslankyně Virginie Rozière pod záštitou Mezinárodní advokátní komory (IBA).

CCBE je jako zástupce společných zájmů evropských advokátních komor 
před evropskými a dalšími mezinárodními institucemi zavázána věnovat 
se právní úpravě advokátní profese, ochraně právního státu, lidským 
právům a demokratickým hodnotám. V této souvislosti má CCBE tu čest 
oznámit, že bylo v nedávné době dokončeno propagační video, jež má 
za cíl vyzdvihnout přidanou hodnotu advokátů a advokátních komor pro 
společnost.

Naše videa naleznete zde nebo navštivte Youtube kanál CCBE zde.

Ve dnech 14. a 15. května 2018 uspořádala v Sofii Evropská komise 
společně s Bulharským předsednictvím EU konferenci na téma „Budoucnost 
e-Justice v EU a nové technologie ve službách soudnictví“. Na konferenci 
se diskutovalo o řadě důležitých otázek, např. o umělé inteligenci či o vývoji 
návrhu strategie e-Justice a akčního plánu v rámci e-Law. Předmětem 
jednání byly rovněž praktické nástroje na výměnu elektronických důkazů 
(e-Evidence) a ke zlepšení spolupráce se třetími zeměmi a poskytovateli 
služeb. Pan Alonso Hernandez-Pinzon z Nadace evropských advokátů byl 
řečníkem v rámci sekce zabývající se platformou e-CODEX, kde hovořil 
na téma „Advokáti zkoumající možnosti uplatnění e-CODEXu v rodinném 
právu“. Zaměřil se především na to, jak by infrastruktura e-CODEXu mohla 
být přínosná pro procesy stanovené v nařízení Brusel II bis v případech, jako 
je elektronické uznávání rozsudků o rozvodu v dalších členských státech, 
než kde byl rozsudek vydán.

NÁVRH KOMISE NA SMĚRNICI O OCHRANĚ OSOB OZNAMUJÍCÍCH PORUŠENÍ 
PRÁVA UNIE

MOST MEZI OBČANY A VLÁDOU PRÁVA

NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ

 foto ELF

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_en.htm
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170519_Submission-on-whistleblower-protection.pdf
http://www.ccbe.eu/about/video/
https://www.youtube.com/channel/UC36gG2F6hAko9QletB1HhuA


 Z V pořadí druhý článek naší nové série o evropských 
advokátech zasluhujících se o významné výsledky v 
oblasti ochrany základních práv bude uveřejněn v příštím 
čísle newsletteru.

 Z Dne 28. června se v Bruselu na půdě Evropského 
parlamentu uskuteční kulatý stůl zorganizovaný 
europoslankyní Brigit Sippel. Tématem jednání bude 
nedávný legislativní návrh o elektronických důkazech v 
trestných věcech ze 17. dubna.

29/06/2018   Zasedání Stálého výboru CCBE – Brusel

14/09/2018   Zasedání Stálého výboru CCBE – Brusel

19/10/2018    Zasedání Stálého výboru CCBE – Brusel

29/11/2018    Plenární zasedání – Lille

30/11/2018 Konference CCBE: Umělá inteligence / spravedlnost – Lille

Dne 18. května vydala CCBE předběžné stanovisko k nedávno publikovanému návrhu směrnice o zástupných žalobách na 
ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

Odpověď ze strany CCBE byla podnícena především tiskovou zprávou Komise ohledně tohoto návrhu, ve kterém předeslala, 
že advokátním kancelářím by nemělo být umožněno podílet se na procesu hromadných žalob z důvodu vyvarování se vzniku 
„šikanózních nebo nedůvodných sporů“. Toto prohlášení zřejmě nesprávně interpretuje úlohu advokátů. Kvalifikované subjekty či 
skupiny spotřebitelů budou přirozeně vyhledávat poradenství a pomoc advokátů v rámci přípravy řízení. Advokáti jsou klíčovými 
ochránci práv spotřebitelů a občanů. Svou činností slouží právnímu státu a usnadňují přístup ke spravedlnosti.

Z tohoto důvodu je hlavním bodem, jímž se CCBE ve svém předběžném stanovisku zabývá, skutečnost, že návrh směrnice 
vyhrazuje možnost podat zástupnou žalobu na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů pouze kvalifikovaným subjektům.  CCBE 
se domnívá, že existují jiné a méně omezující mechanismy zabraňující nepřiměřeným, vykonstruovaným a obtěžujícím žalobám, 
například zavedením zásady, že náklady řízení hradí strana, která neměla úspěch ve sporu, nebo zákazem pactum de quota litis. 
Monopol udělený kvalifikovaným subjektům s sebou navíc přináší nejrůznější obtíže, jako například v případech absence nebo 
nečinnosti kvalifikovaných subjektů, střetu zájmů, odmítnutí nebo obstrukce kvalifikovaných subjektů. 

CCBE také nesouhlasí s rozhodnutím Komise (jenž je v rozporu s jejím předchozím doporučením) zavést postup opt out, namísto 
opt in. Jelikož jsou hromadné žaloby založeny na jednotlivých právních nárocích, je postup „opt-in“, na základě něhož by fyzické 
nebo právnické osoby přistupující k žalobě tak měly činit pouze na základě svého výslovného souhlasu, jediným způsobem, jak 
řádně respektovat a zaručit svobodu každého jednotlivého spotřebitele se individuálně a dle vlastní vůle rozhodovat, tj. zda se 
aktivně domáhat nebo nedomáhat svých nároků.

CCBE se bude i nadále zabývat tímto návrhem a včas vydá detailnější stanovisko.

NOVINKY VE ZKRATCE

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

PŘIPOMÍNKY CCBE K NÁVRHU SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE HROMADNÝCH ŽALOB

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN
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