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Umělá inteligence je stále více využívána poskytovateli právních služeb a soudními systémy, což bude mít přímý dopad na výkon 
advokátní profese. „Automatizované aplikace pro soudní rozhodování“ řízené umělou inteligencí a využívání umělé inteligence v 
justici však vyvolává mnoho právních otázek a etických problémů ohledně shromažďování dat a používání algoritmů, blockchainu 
a tzv. chytrých smluv, poskytování digitalizovaných právních služeb, přístupu ke spravedlnosti a práva na spravedlivý proces. 

Těmto otázkám se bude věnovat konference CCBE na téma „Umělá inteligence – lidská spravedlnost“ pořádaná dne 30. 
listopadu v prostorách Katolické univerzity ve francouzském Lille. Odborníci z technologických společností, členové Evropské 
komise, evropských agentur a Rady Evropy představí hlavní otázky a problematická témata. Praktické dopady pro odborníky 
v oblasti práva budou následně diskutovány s účastníky během workshopů. Po obědě představí tři hlavní řečníci akademický, 
regulační a odvětvový přístup k etice v souvislosti s využíváním umělé inteligence v rámci instrumentů využívaných v justici: 
Mathieu Coulaud, vedoucí právního oddělení Microsoft France; Gregory Lewkowicz, profesor působící na Svobodné univerzitě 
v Bruselu a ředitel celosvětového programu pro právníky Perelmanova centra; a Paul Nemitz, vrchní poradce Evropské komise 
pro strategie pro průřezové politiky v oblasti justice nebo právní kroky.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, Věra Jourová, rovněž pohovoří o těchto relevantních tématech ve 
videu věnovaném justici a advokacii.  Konferenci uzavře Thierry Wickers, vedoucí francouzské delegace při CCBE, a Christian 
Lemke, místopředseda Výboru CCBE pro budoucnost advokátní profese, kteří představí závěry a výstupy z dopoledních workshopů.

Zapojte se do živé diskuze o umělé inteligenci v oblasti justice! Rádi vás přivítáme dne 30. listopadu v Lille. Registrace je 
otevřena do 21. listopadu na webových stránkách konference CCBE: http://ccbeconference.eu/en/.

NENECHTE SI UJÍT: KONFERENCE CCBE NA TÉMA UMĚLÁ INTELIGENCE A 
LIDSKÁ SPRAVEDLNOST

 | Nenechte si ujít: Konference CCBE na téma Umělá 
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 | E-Evidence: Stanovisko CCBE k návrhu Komise o 

elektronických důkazech v trestních věcech
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justičním systémům 
 | Modernizace a digitalizace justiční spolupráce EU v 

civilních věcech
 | Kolektivní zájmy spotřebitelů: Stanovisko CCBE
 | Evropský den advokátů 2018 - Proč na advokátech 

záleží: Obrana ochránců právního státu
 | Zajištění právní pomoci všem žadatelům o 
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http://ccbeconference.eu/en/


Během zasedání Stálého výboru přivítala CCBE dne 19. října v Bruselu dva významné hosty: pana Magyara, úředníka Evropské 
komise pro politiku spravedlnosti a právní stát, a pana Sterka, prezidenta Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad (ENCJ). 

Pan Magyar prezentoval členům Stálého výboru 
Srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2018 
a detailně ho vysvětlil. Prezident ENCJ Kees 
Sterk přednesl aktuální řeč o postavení soudců 
a advokátů v EU v souvislosti s právním státem.

Členové přivítali pana Magyara a Sterka s velkým 
zaujetím a zapojili se do podnětné diskuze s oběma 
řečníky. CCBE se těší na prohloubení spolupráce 
s Evropskou komisí a Evropskou sítí nejvyšších 
soudcovských rad.

Prezident CCBE, JUDr. Antonín Mokrý, poté 
vedl diskuzi o otázkách ohrožení právního státu 
v Maďarsku a Rumunsku. Rovněž byly přijaty 
následující dokumenty:

• Pokyny CCBE k určitým aspektům směrnice o 
daňových zprostředkovatelích

• Stanovisko CCBE k návrhům o změnách 
upravujících nařízení o doručování písemností 
a dokazování v civilních a obchodních věcech

• Stanovisko CCBE k nezbytnosti zaručení právní pomoci všem žadatelům o mezinárodní ochranu 

• Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v 
trestních věcech 

• Připomínky CCBE ke konzultaci Komise „Vyhodnocení přístupu Komise k ´lepší právní regulaci´“. 

Během zasedání Stálého zastoupení CCBE byly rovněž projednány nadcházející události. Konkrétně Evropský den advokátů, 
který se každoročně koná 25. října, a konference na téma Umělá inteligence - lidská spravedlnost, pořádaná 30. listopadu ve 
francouzském Lille.

CCBE doporučuje všem čtenářům, aby se zaregistrovali na konferenci v Lille, která se bude věnovat dopadům umělé inteligence 
v oblasti justice a advokátní profese.

Dne 19. října přijala CCBE stanovisko k návrhu nařízení Komise o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech. Cílem tohoto důležitého návrhu je usnadnit a urychlit policii a justičním orgánům 
přístup k elektronickým důkazům (jako jsou e-maily nebo dokumenty umístěné na cloudových úložištích) od poskytovatelů 
služeb v jiném členském státě za účelem vyšetřování, trestního stíhání, usvědčování pachatelů trestných činů a teroristů.

Dle CCBE není možné, aby orgány EU přijaly na stanoveném právním základu právní nástroj umožňující národním orgánům v 
jednom členském státě vydat příkaz k předání elektronických důkazů soukromým subjektům v jiné jurisdikci. CCBE se rovněž 
domnívá, že by výběr nařízení namísto směrnice jakožto právního nástroje mohl vést ke změně paradigmatu v oblasti trestního 
práva, která s sebou nese velké riziko, že by evropská legislativa mohla snížit vysoké národní standardy.

Z pohledu CCBE návrh v zásadě zavádí mechanismus, jehož prostřednictvím jsou přehlíženy zavedené systémy justiční spolupráce 
a ochrana základních práv je částečně nebo zcela delegována na soukromé subjekty. CCBE s tímto přístupem důrazně nesouhlasí, 
jelikož narušuje základní povinnosti národních justičních orgánů zajistit, aby nebyla ohrožena ani narušena práva jejich občanů. 

E-EVIDENCE: STANOVISKO CCBE K NÁVRHU KOMISE O ELEKTRONICKÝCH 
DŮKAZECH V TRESTNÍCH VĚCECH

STÁLÝ VÝBOR CCBE PŘIVÍTAL ŘEČNÍKY PANA KEESE STERKA, PREZIDENTA 
ENCJ A GÁBORA MAGYARA, ÚŘEDNÍKA EVROPSKÉ KOMISE PRO POLITIKU 
SPRAVEDLNOSTI A PRÁVNÍ STÁT

Členové CCBE na zasedání Stálého výboru

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
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
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/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/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/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/Position_papers/2018/EN_NA_20181019_CCBE-remarks-on-the-Commission-consultation-on-the-Commissions-Better-Regulation-approach.pdf
http://www.ccbeconference.eu/en/
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A225%3AFIN


Evropská komise pro efektivitu justice (CEPEJ) Rady Evropy publikovala dne 4. října 2018 prostřednictvím zprávy a interaktivní 
databáze CEPEJ-STAT své poznatky v souvislosti s hlavními trendy ve fungování justičních systémů ve 45 evropských zemích. 

Zpráva poskytuje detailní přehled o výkonnosti justičních systémů, jejich rozpočtu, o situaci ohledně soudců, státních zástupců 
a advokátů a organizaci soudů ve 45 zúčastněných členských státech a jednom pozorovatelském státě CEPEJ (Izrael). Zpráva 
a databáze představují výchozí bod pro všechny tvůrce politik a odborníky v oblasti justice pro vytváření veřejných politik 
týkajících se organizace soudních systémů. 

V rámci tohoto cyklu CEPEJ hodnotí také nově aktuální politiky a používané technologie na soudech (veřejně přístupné údaje, 
umělá inteligence a blockchainy, viz str. 217). Dále pojednává o advokátech kapitola 3.5 (strana 171).

O zprávě:

• Zpráva CEPEJ 2018 „Evropské justiční systémy – efektivita a kvalita justice“ 

• Přehled zprávy

• Shrnutí zprávy (hlavní trendy a závěry) 

• Powerpointová prezentace

• Tisková zpráva

K takovémuto podrývání dochází, a to z toho důvodu, že by již nebylo možné, aby národní justiční orgány kontrolovaly zákonnost 
žádostí o justiční spolupráci pocházejících od orgánu jiného členského státu. CCBE se tak domnívá, že místo toho, aby byla 
okleštěna role a odpovědnost vnitrostátních justičních orgánů, by vhodnějším přístupem bylo zrychlit procedury vzájemné 
právní pomoci a Evropského vyšetřovacího příkazu, a to digitalizací a lepším vybavením národních orgánů tak, aby mohly 
reagovat na přeshraniční žádosti.

CCBE proto zdůrazňuje, že oblast působnosti návrhu by měla být omezena tak, aby se vztahovala pouze na uchovávací příkazy 
a že by sledovaných záměrů Komise mohlo stejně tak být dosaženo použitím postupů stanovených v již existujícím Evropském 
vyšetřovacím příkazu a v úmluvách o vzájemné právní pomoci. 

Konečně, stanovisko rovněž vytyčuje několik problematických aspektů, které si CCBE přeje, aby byly zohledněny v průběhu 
legislativního procesu, zejména se jedná o ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, soudní ověřování, 
důvody pro odmítnutí vykonání příkazu, potřebu určité minimální míry podezření, nezbytnost uvědomění subjektů údajů a 
právo na obhajobu. 

Dne 19. října publikovala CCBE své stanovisko ohledně pozměňovacího návrhu nařízení Komise o doručování písemností a 
dokazování v civilních a obchodních věcech. Cílem návrhu Komise je učinit přístup k civilnímu soudnictví finančně dostupnějším, 
efektivnějším a lépe přístupným občanům a společnostem, a to zavedením povinné výměny písemností mezi soudy elektronickou 
cestou a prosazováním využívání videokonferencí k výslechu svědků, kteří se nacházejí v jiné zemi.

Ačkoli CCBE vyslovuje podporu, aby se využívání elektronických prostředků stalo výchozím standardem pro komunikaci mezi 
příslušnými orgány, které jsou zapojeny do přeshraniční justiční spolupráce v civilních a obchodních věcech, zdůrazňuje, že takový 
krok musí být doplněn dostatečnými zárukami spravedlivého procesu, včetně ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem 
a klientem a advokátní povinností mlčenlivosti. V tomto ohledu byly ve stanovisku navrženy různé pozměňovací návrhy.

PUBLIKACE HODNOTÍCÍ ZPRÁVY CEPEJ K EVROPSKÝM JUSTIČNÍM SYSTÉMŮM

MODERNIZACE A DIGITALIZACE JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE EU V CIVILNÍCH VĚCECH

https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
https://www.coe.int/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems
https://www.coe.int/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
https://rm.coe.int/overview-avec-couv-18-09-2018-en/16808def7a
https://rm.coe.int/rapport-cepej-2018-note-de-presentation-en/16808e2a13
https://rm.coe.int/cepej-2018-eval-powerpoint-presentation-en/16808e2a11
https://www.coe.int/en/web/cepej/special-file-publication-2018-edition-of-the-cepej-report-european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0379:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:378:FIN


Dne 24. září publikovala CCBE své stanovisko v souvislosti s návrhem směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/EK.

Hlavním problémem, jímž se CCBE zabývá ve svém stanovisku je fakt, že návrh směrnice vyhrazuje možnost podat zástupnou 
žalobu na ochranu spotřebitelů kvalifikovaným subjektům, aby nedocházelo k šikanózním nebo nedůvodným sporům. 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 ve sporu neměla úspěch, nebo zákazem pactum de quota litis. 
K řízením bude spíše přistupováno s řádnou péčí a efektivně, pokud těmi, kdo hromadnou žalobu podávají, jsou kvalifikovaní 
právní odborníci. 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 má rovněž vážné obavy ohledně pomoci, kterou mohou kvalifikované subjekty získat od státních orgánů členských států. 
To by mohlo vést k procesní nerovnosti a žalobám, které jsou politicky motivované nebo které se, z důvodů, které nejsou jasné, 
zaměřují pouze na obchodníky v určitých členských státech.

CCBE dále nesouhlasí s rozhodnutím Komise zavést v řízení opt-out, namísto opt-in přístupu. 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. Spotřebitel by měl říci „ano“, pokud se chce připojit k prostředku kolektivní ochrany (opt-in), a neměl by být 
nucen dělat nic, aby nebyl součástí mechanismů kolektivní právní ochrany, se kterými nesouhlasí.

Dne 25. října zorganizovala CCBE 4. ročník Evropského dne advokátů.

Pro rok 2018 navrhla CCBE téma: „Proč na advokátech záleží: obrana ochránců právního 
státu“. 

Ochránci lidských práv a právní stát jsou tématy, na které CCBE každodenně zaměřuje 
svou činnost.

Mnoho zemí uspořádalo v rámci Evropského dne advokátů konference, panely a další 
aktivity jako příklad lze uvést např. Belgii, Chorvatsko, Českou republiku, Francii, Irsko, 
Lucembursko, Polsko, Španělsko a Velkou Británii.

Více informací a fotek z této akce budou zanedlouho dostupné na webových stránkách 
CCBE v sekci Evropského dne advokátů.

Dne 19. října publikovala CCBE stanovisko, ve kterém vyjádřila své znepokojení nad možným zřízením kontrolovaných center a 
vyloďovacích platforem pro migranty.

Tato myšlenka, která je momentálně projednávána na úrovni EU, cílí na zřízení kontrolovaných center v rámci Evropské unie a 
regionálních vyloďovacích platforem ve třetích zemích, zejména v severní Africe.

V této souvislosti CCBE připomíná, že určení statusu uprchlíka musí být doplněno o určité záruky, jako například právní pomoc pro 
žadatele o azyl v souladu s evropskými azylovými směrnicemi.  Tyto záruky však již nejsou garantovány v existujících hotspotech, 

KOLEKTIVNÍ ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ: STANOVISKO CCBE

ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ POMOCI VŠEM ŽADATELŮM O MEZINÁRODNÍ OCHRANU

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2018 - PROČ NA ADVOKÁTECH ZÁLEŽÍ: OBRANA 
OCHRÁNCŮ PRÁVNÍHO STÁTU

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
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


Dne 18. října CCBE uspořádala svou Podzimní recepci 2018 na téma: „Role Evropské unie v právním státu“, kde se sešli významní 
hosté a členové CCBE, aby jednali o úloze Evropské unie v právním státu v Evropě a tomu, jak mohou advokáti přispět. 

Slavnostním momentem večera byla řeč prezidenta CCBE, JUDr. Antonína Mokrého, a paní Niovi Ringou, vedoucí Sekce Evropské 
komise pro politiku spravedlnosti a právní stát, kteří hovořili o činnosti Evropské komise v oblasti právního státu.

CCBE by ráda poděkovala paní Ringou za její účast na recepci a zároveň hostům, díky kterým se recepce stala velmi poutavou 
událostí.

zejména na řeckém ostrově Lesbos, kde je právní pomoc migrantům poskytována prostřednictvím dobrovolných iniciativ, jako 
např. iniciativa Evropští advokáti na Lesbu (ELIL), jejichž činnost byla zahájena CCBE a Německou advokátní komorou v roce 2016.

CCBE tudíž dospěla k závěru, že pokud by mělo dojít ke zřízení nových struktur, tyto struktury by měly poskytovat nezbytné 
lidské a finanční zdroje k zajištění právní pomoci kvalifikovanými advokáty všem žadatelům o azyl.

PODZIMNÍ RECEPCE CCBE: „ROLE EVROPSKÉ UNIE V PRÁVNÍM STÁTU“

Členové slaví na recepci CCBE

https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/


V rámci projektu TRADATA spojila Nadace evropských advokátů síly s advokátními komorami a vzdělávacími institucemi ze 7 
různých členských států (Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Belgie a Irsko), aby zorganizovaly 21 vzdělávacích 
seminářů pro advokáty v různých městech partnerských zemích na téma reformy pravidel EU týkající se ochrany údajů. Do 
poloviny trvání projektu zorganizovalo sdružení 10 seminářů s hojnou účastí v 9 různých městech a 6 různých zemích za účelem 
vyškolení celkem 430 advokátů, čímž byly zdaleka překonány původní cíle. Projekt TRADATA však není ještě zdaleka u konce: do 
konce tohoto projektu (listopad 2019) máme v úmyslu působit ve 20 různých městech v 7 různých zemích a vyškolit tak celkem 
630 evropských advokátů. Vzdělávací semináře jsou organizovány na národní úrovni a trvají jeden den. Ranní část semináře je 
věnována evropskému právnímu rámci (především GDPR) a odpolední část je zaměřena na vnitrostátní právní rámec v oblasti 
ochrany údajů. Vzdělávací materiály z našich seminářů jsou volně dostupné na webových stránkách ELF a prostřednictvím 
následujícího odkazu: http://elf-fae.eu/data-protection/. TRADATA je jedním ze 6 evropských projektů, které obdržely finanční 
podporu z Evropské unie v rámci výzvy k podávání návrhů k získání podpory pro vzdělávací aktivity v oblasti reformy  ochrany 
údajů, a jediným projektem, který je určen pouze advokátům.

29/11/2018 Plenární zasedání CCBE - Lille

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

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

TRADATA (VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ V OBLASTI REFORMY PRAVIDEL EU 
TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ)

http://elf-fae.eu/data-protection/
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