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Na základě pozvání Dánské advokátní komory uspořádala v září CCBE své Plenární zasedání v Kodani.

Zasedání zahájila úvodním projevem Margrethe Vestagerová, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž (viz dále).

Mezi diskutovanými tématy byla budoucí strategie CCBE v návaznosti na červnovou diskuzi vedoucích představitelů 
advokátních komor, revize stanov, zapojení CCBE do činnosti Evropské komise pro efektivitu justice Rady Evropy 
(CEPEJ) a aktuální vývoj v oblasti právního státu.

Jacques Bouyssou, člen francouzské delegace, dále prezentoval aktivity Mezinárodní observatoře ohrožených advokátů 
(OIAD). Observatoř je iniciativou Národní rady francouzských advokátních komor (Francie), Pařížské advokátní komory 
(Francie), Národní španělské advokátní komory (Španělsko) a Národní advokátní komory (Itálie). Observatoř zahájila 
svou činnost v roce 2015 a klade si za cíl chránit advokáty, kteří čelí výhružkám z důvodu výkonu své profese, a rovněž 
kriticky poukazovat na situace, kdy dochází k porušování práva na obhajobu.

Více informací ohledně aktivit Observatoře naleznete zde: https://www.protect-lawyers.com/en/

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE V KODANI

 |Zasedání Stálého výboru CCBE v 
Kodani
 |Nová Evropská komise
 |Demokracie, právní stát a 
základní práva
 |Zaměřeno na evropské 
advokáty: Romana Orlikowska-
Wrońska

https://www.protect-lawyers.com/en/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Events/20191127_Brussels/Draft-Programme_CCBE-Company-Law-Conference.pdf


M
ar

gr
et

he
 V

es
ta

ge
ro

vá
, E

vr
op

sk
á 

ko
m

is
ař

ka
 p

ro
 h

os
po

dá
řs

ko
u 

so
ut

ěž
 [©

 M
or

te
n 

H
ol

tu
m

]



Projev Margrethe Vestagerové, evropské komisařky pro hospodářskou soutěž:

Bezpečnost a důvěra v digitálním světě

„Dámy a pánové,

je mi velkým potěšením zde dnes s Vámi, zástupci evropské advokátní profese, být.

Naše Evropská unie je unií založenou na právu. Právní stát v Evropě je viditelnou známkou našeho závazku se již 
znovu nikdy nepodvolit tyranii a násilí minulého století. Je slibem Evropanům, že právo ochrání všechny, a ne pouze 
ty bohaté a vlivné z nás. Dává našim občanům jistotu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít svůj život po svém.

A vy – evropští advokáti – jste těmi, kdo uvádí právní stát v realitu. Vy jste těmi, jež jednají v souladu s právem, a to 
i tehdy, kdy se hlasy okolo vás dožadují zkratek a snazších cest. Jsem velmi ráda, že se mi dostává této příležitosti 
vám poděkovat za vše, co děláte.

Obzvláště mě těší, že zde mohu stát právě nyní, v roce, kdy Dánská advokátní komora slaví své sté výročí, a i já tak 
mohu vyjádřit svou vděčnost za její práci – zasazování se o dodržování principů právního státu v Dánsku a prosazování 
nejvyšších etických standardů.

Tato etická pravidla samozřejmě odrážejí vliv advokátů na lidské životy. Jsou základním principem našich demokratických 
společností, jelikož kde existuje vliv, je vždy rovněž zapotřebí pravidel, abychom zaručili, že tento vliv bude použit 
pro potřeby společnosti.

Vliv digitálních platforem

Je však třeba, abychom v tomto měnícím se světě, s novými druhy moci a vlivu, měli pravidla, která budou s těmito 
změnami držet krok.

Digitalizace, například, proniká v dnešní době do všech oblastí našich životů. Poskytla nám nové možnosti, jak udržovat 
kontakt s našimi přáteli. Díky ní máme veškeré vědomosti tohoto světa na dosah ruky a umožňuje nám ovládat 
způsob, jakým nakupujeme, čteme zprávy či sledujeme televizi. Tyto změny rovněž umožnily některým digitálním 
společnostem získat novou moc nad našimi životy.

Digitalizace vytváří ohromné množství možností, jak se propojit. Je však třeba najít způsob, jak tyto možnosti 
filtrovat, abychom zvolili produkt, jenž chceme, či informaci, jež potřebujeme.  A digitální platformy, které nám v 
tomto pomáhají – sítě vyhledávačů a sociální média a on-line obchody – mohou získat obrovskou moc skrze kontrolu 
našeho přístupu k výhodám digitalizace.

Řešení problému sebezvýhodňování

Spoléháme na tyto platformy jako na naše okno do digitálního světa. A tím jim zároveň propůjčujeme moc rozhodovat 
o tom, co z tohoto světa vidíme. Jejich výběr toho, které webové stránky a firmy umisťují na první pozice a které se 
dostanou až níže, utváří naše povědomí o tom, co existuje. Asi 95 % kliků ve výsledcích vyhledávání Google je učiněno 
na první straně vyhledávání. První výsledek vyhledávání na druhé straně má pouze 1 % kliků.

Mnohé z nás znepokojuje, co takové filtrování znamená pro naše vlastní vnímání pravdy a skutečnosti. Často je pro nás 
velmi těžké zjistit, co bylo odfiltrováno a proč. Jednu věc ale víme, protože jsme byli jejími svědky, a to že platformy 
někdy využívají tuto moc způsobem, který byl navržen tak, aby zvýhodňoval jejich vlastní obchodní zájmy.

K tomu může dojít, například, když jsou digitální platformy jak hráčem, tak rozhodčím – když jsou nejen provozovatelem 
platformy, ale zároveň soutěží s dalšími firmami, které platformu využívají k podnikání. V takových případech může 
být těžké odolat pokušení poupravit fungování platformy tak, aby zviditelňovala vlastní služby více než konkurentů. 

A pokud k tomu dojde, spotřebitelé na to doplácejí. S ubývající konkurencí na těchto trzích spotřebitelé mohou přijít 
o možnost výběru a o inovace, které konkurenční trhy nabízejí.

Z tohoto důvodu jsme před dvěma lety udělili pokutu společnosti Google ve výši téměř dvě a půl miliardy eur za 
zneužívání své platformy – svého vyhledávače, k oslabení konkurence na trhu porovnávání prodejních nabídek. 

A nejednalo se pouze o jednorázové rozhodnutí. Jsme si vědomi, že kdykoli platforma vystupuje současně jako hráč 
a rozhodčí, objeví se pokušení využít svého postavení k oslabení konkurence v rámci jiných trhů. Dohlížíme tedy na 
to, jak tyto platformy využívají své moci. V současné době se například zabýváme tím, zda společnost Google použila 
svou platformu k tomu, aby pomohla svému vyhledávači pracovních pozic, Google for Jobs.



Úloha údajů

Mocné platformy, jako například vyhledávač Google, zaujímají ústřední úlohu v našich digitálních životech a na základě 
této pozice tak mohou mít nesmírný vliv na celý digitální svět. 

Jako spotřebitelé víme, že když se na tyto platformy přihlašujeme, udělujeme jim svolení ke shromažďování a využívání 
našich údajů. Ne vždy jsme si však vědomi toho, jak hluboce jejich dychtivost po datech zasahuje do našich životů.

Při pozornějším pohledu na fungování digitálních platforem je patrné, že v případě mnohých z nich je shromažďování 
velkého množství údajů jádrem jejich obchodního modelu. Je to trochu jako s „magickými obrázky“, které byly oblíbené 
v devadesátých letech – dokud se na ně nepodíváte rozostřeným zrakem, abyste objevili skrytý 3D obrázek, vypadají 
jako změť barev. Na první pohled může být obtížné zpozorovat, kolik různých věcí mají digitální platformy společného. 
Do té doby, než se na ně podíváte s odstupem a náhle zjistíte, že spojnicí všech je sběr údajů, akorát různými způsoby.

V digitálním světě mohou být údaje totiž ohromně cenné. Mohou pomoci společnostem v konkurenceschopnosti 
skrze nalézání nových cest ke snižování výdajů či lepším pochopení potřeb zákazníků. Jsou surovinou, jež učí umělou 
inteligenci činit rychlejší a lepší rozhodnutí než lidé.

A co je pro všechny tyto platformy asi ze všeho nejdůležitější, data jim slouží k lepšímu cílení digitální reklamy. Není 
náhodou, že společnosti Google a Facebook, které jsou obě odhodlanými sběrateli údajů, zaujímají rovněž vedoucí 
pozici v propagační činnosti: jejich zisk čítá šest z každých deseti dolarů, které jsou v USA utraceny za digitální reklamu.

Digitální platformy tak mohou být daleko mocnějšími, než se na první pohled jeví. Není důležitá pouze jejich velikost, 
ale rovněž kontrola, kterou nad údaji mají.  

Jako orgány pro hospodářskou soutěž musíme dohlížet na to, jak digitální platformy s údaji nakládají – jak údaje 
shromažďují a co s nimi dělají. Je třeba, abychom byli připraveni podniknout kroky, jestliže zjistíme, že využívají svou 
kontrolu nad údaji, aby narušily hospodářskou soutěž a způsobily újmu evropským spotřebitelům.

Hospodářská soutěž a regulace

Abychom mohli řešit výzvy, které vznikají v Evropě v souvislosti s digitální transformací, musíme se zaměřit kromě 
hospodářské soutěže také na jiné věci. Mám tedy velkou radost – a zároveň je mi ctí – že Ursula von der Leyenová, 
nově zvolená předsedkyně Komise, mne požádala, abych převzala zodpovědnost v oblasti přípravy Evropy na digitální 
éru – a zároveň nadále pokračovala ve své práci v oblasti hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž zlepšuje fungování trhů pro nás jako spotřebitele – jelikož v jejím důsledku podniky musí 
naslouchat našim potřebám. Může vést podniky k tomu, aby snižovaly ceny a byly inovativnější. Rovněž je může 
motivovat k tomu, aby vyráběly produkty, které jsou šetrnější pro životní prostředí či poskytovaly digitální služby, 
které lépe chrání naše soukromí.

Je tedy pochopitelné, že je hospodářská soutěž někdy považována za všelék, univerzální řešení všech problémů 
společnosti. 

Tím ale být nemůže – protože hospodářská soutěž takto nefunguje. Soutěž je proces – jakési vyjednávání mezi zákazníky 
a podniky. Prosazováním pravidel hospodářské soutěže vyvažujeme síly v rámci vyjednávání tak, aby spotřebitelé 
dosáhli spravedlivé dohody. Neurčujeme však, jak bude konečná dohoda vypadat.

Takže pokud chceme jako společnost stanovit základní standardy – pokud chceme vymezit trh, určit co je přijatelné 
a co ne – pak nepotřebujeme lepší prosazování pravidel hospodářské soutěže, ale regulaci.

Regulace digitálního trhu

Pokud platformy zneužívají své kontroly nad naším přístupem k digitálnímu světu způsobem, jenž škodí hospodářské 
soutěži a spotřebitelům, pak mohou subjekty zodpovědné za prosazování pravidel hospodářské soutěže zasáhnout 
– jako jsme to učinili my v případě Nákupů Google.

Hospodářská soutěž však tvoří pouze část této problematiky. Když platformy ovládají pohled, jakým vidíme svět, 
způsobem, kterého si často ani nevšimneme, ovlivňuje to naši schopnost porozumět světu kolem nás. Jestliže si 
nejsme jisti fakty, může být pro nás těžké činit dobrá rozhodnutí, což může mít za důsledek, že naše trhy, potažmo 
naše demokracie, nebudou dobře fungovat.

Evropský parlament a Rada přijaly před pár měsíci náš návrh nových pravidel, který by měl pomoci zajistit, že platformy 
budou přistupovat ke svým zákazníkům férově. Budou muset například vysvětlit zásady, které využívají k určování 
pořadí různých poskytovatelů služeb. Jedná se o dobrý příklad transparentnosti, kterou možná budeme potřebovat, 
abychom mohli žít s mocenskou převahou digitálních platforem bez potíží.

Je rovněž třeba, abychom přemýšleli nad tím, jak nakládáme s údaji. Údaje totiž nejsou zásadní pouze pro 
konkurenceschopnost.



V dnešní době jsou údaje klíčem k porozumění světu - včetně toho, jakým způsobem lidé myslí a jednají. Čím lépe 
tedy něčemu rozumíme, tím lépe to můžeme kontrolovat. Pokud tedy několik společností ovládá velké množství 
našich údajů, mohou jim rovněž sloužit k ovlivňování našich rozhodnutí.

Naše pravidla pro ochranu údajů již poskytují Evropanům kontrolu nad jejich vlastními údaji. Umožňují každému, 
aby zabránil společnostem ve zneužívání jeho údajů způsobem, který je pro něj špatný. Nepomohou mi však, jestliže 
problémy pramení z toho, jakým způsobem využívají údaje jiných lidí k vyvozování závěrů o jednotlivci či k oslabování 
demokracie. Budeme tudíž možná potřebovat obecnější pravidla, která zajistí, že způsob, jakým společnosti shromažďují 
a využívají údaje neohrožuje základní hodnoty naší společnosti.

Závěr

Tyto regulace nesignalizují, že jsme ztratili důvěru ve význam konkurenčních trhů. Nesmíme však zapomínat, že trhy 
jsou tu od toho, aby sloužily lidem, a ne naopak. Jako společnost máme absolutní právo vymezit základní standardy, 
které očekáváme, že budou naše trhy splňovat.

Tím neničíme digitální technologie. Právě naopak: pomáháme společnosti, aby měla z digitalizace co největší užitek.

Jako advokáti víte, že pro profesi jsou dobrá silná pravidla profesní etiky, jelikož poskytují lidem důvěru, že jejich 
advokáti jednají v jejich nejlepším zájmu. 

Obdobně, úspěšná digitalizace je odvislá od efektivních pravidel, která naplní lidi důvěrou, že digitalizované společnosti 
k nim budou přistupovat férově.

To je to, co lidé potřebují, aby mohli digitalizaci důvěřovat a využít její skutečný potenciál k tomu, aby naše životy 
usnadnila, obohatila a učinila je zábavnějšími. 

Tam venku se nachází hora, která nabízí vzrušující pohled dolů. Jsme připraveni vyrazit na její vrchol – ale první se 
musíme na chvilku zastavit a ujistit se, že všechna naše lana jsou bezpečně ukotvena.

Děkuji.

Projev komisařky Vestagerové naleznete rovněž na webu Evropské komise.

Můžete rovněž zhlédnout záznam živého vysílání na twitterovém účtu CCBE. 

Nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová představila dne 15. září svůj tým komisařů a komisařek. 
Předložená struktura Komise čítá osm místopředsedů, jejichž úlohou je koordinace a řízení práce Komise na šesti 
stěžejních cílech politických směrů předsedkyně, tj. Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální věk, 
hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, ochrana evropského způsobu života, silnější Evropa ve světě a nový 
impuls pro evropskou demokracii. Z osmi místopředsedů budou tři výkonní místopředsedové zastávat dvojí funkci 
(místopředseda odpovědný za jedno z ústředních výše zmíněných témat a zároveň za portfolio komisaře).

Výkonný místopředseda Frans Timmermans (Nizozemsko) převzal portfolio „Zelené dohody pro Evropu“, jež spadá 
pod GŘ pro oblast klimatu. 

Margrethe Vestagerová (Dánsko) byla rovněž navržena do funkce výkonné místopředsedkyně zaměřující se na téma 
„Evropa připravená na digitální věk“, spolu s portfoliem hospodářské soutěže, jež má na starosti GŘ pro hospodářskou 
soutěž. Dále byla pověřena Ursulou von der Leyenovou, aby koordinovala práci EU co se big data a umělé inteligence 
týče (v tomto ohleduje spolupracuje s komisařem pro spravedlnost).

Dalším výkonným místopředsedou je Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), jenž bude i nadále vykonávat svou funkci 
komisaře pro finanční služby (GŘ pro finanční stabilitu). Generální ředitelství pro finanční stabilitu obdrželo zejména 
úlohu vyšetřovat pokusy o praní špinavých peněz (dříve součástí GŘ pro spravedlnost).

Výkonní místopředsedové jsou doplnění pěti dalšími místopředsedy:

Josep Borrell (Španělsko), jenž byl již v červenci jmenován Evropskou radou do funkce vysokého představitele Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku byl rovněž vybrán na post místopředsedy pro „Silnější Evropu ve světě“.

Věra Jourová (Česká republika), jež byla v rámci předchozí Komise komisařkou pro spravedlnost, byla jmenována 
místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost. Ve svém pověřovacím dopise svěřila von der Leyenová Věře 
Jourové ochranu pluralismu médií a právního státu – druhé jmenované společně s nastupujícím komisařem pro 
spravedlnost, Didierem Reyndersem. 

NOVÁ EVROPSKÁ KOMISE

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/security-and-trust-digital-world_en
https://twitter.com/EU_Competition/status/1172419059989630977


Margarítis Schinás (Řecko) byl zvolen místopředsedou „Ochrany evropského způsobu života“.  Von der Leyenová 
upřesnila v pověřovacím dopise, že řecký komisař bude zodpovědný za politiku bezpečnosti a migrační politiku (bude 
spolupracovat s komisařkou pro vnitřní věci Ylvou Johanssonovou).

Maroš Šefčovič (Slovensko) byl jmenován místopředsedou pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled.

Dubravka Šuica (Chorvatsko) byla jmenována místopředsedkyní pro demokracii a demografii.

Mezi dalšími kandidáty na komisaře najdeme zejména:

Didier Reynders (Belgie): GŘ pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST). Komisař Reynders bude zodpovědný za 
prosazování principů právního státu (společně s místopředsedkyní Jourovou). Byl pověřen především prací na „etických 
důsledcích umělé inteligence“. Jeho pověření rovněž zahrnuje ochranu spotřebitelů, Úřad evropského veřejného 
žalobce (EPPO), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), práva občanů, právo obchodních společností a 
justiční spolupráci.

Sylvie Goulardová (Francie) byla navržena na převzetí velmi širokého portfolia, které zahrnuje činnost GŘ pro vnitřní 
trh (DG GROW), GŘ pro komunikační sítě (DG Connect) (zodpovědného za rozvoj jednotného digitálního trhu) a nově 
také GŘ pro obranný průmysl a vesmír (dříve součástí GŘ pro vnitřní trh). Bude tak zastávat poměrně širokou funkci, 
společně s komisařkou Vestagerovou, v oblasti digitálního světa, přičemž se očekává, že bude pracovat především 
na umělé inteligenci a nově připravovaném předpisu o digitálních službách.

Helena Dalliová (Malta): portfolio rovných příležitostí GŘ pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) ve věcech rovného 
zacházení a činnosti nové pracovní skupiny pro rovnost příležitostí.

Ylva Johansson (Švédsko): GŘ pro migraci a vnitřní věci (DG HOME). Von der Leyenová vyzdvihla zejména výměnu 
informací mezi donucovacími orgány a reformu azylové politiky.

László Trócsányi (Maďarsko): navržen pro převzetí portfolia „Sousedství a rozšíření“. Byl pověřen především 
zachováváním přesvědčivé perspektivy v souvislosti s budoucím přistoupením jednotlivých kandidátských zemí. 

Nyní je řada na Evropském parlamentu, aby splnil svou úlohu. Slyšení kandidátů na komisaře se uskuteční ve dnech 
30. září až 8. října, během nichž mají objasnit své politické priority a zodpovědět otázky europoslanců. Následně bude 
třeba, aby byla dne 23. října celá Komise (včetně vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku/místopředsedy Evropské komise) zvolena prostou většinou hlasů.

Očekává se, že Komise zahájí práci dne 1. listopadu.

V souvislosti s nadcházejícím slyšením Vás zveme k návštěvě našich webových stránek, kde Vás budeme informovat 
o nejnovějším vývoji.

Celkový přehled Komise naleznete rovněž v tiskové zprávě.

Nejnovější zprávy ohledně slyšení na webové stránce Evropského parlamentu.

https://www.ccbe.eu/news/latest-news/
https://www.ccbe.eu/news/latest-news/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019


Upevňování společných hodnot a principů 
právního státu je jednou z hlavních priorit finského 
předsednictví v Radě EU. Prezident CCBE, José de 
Freitas, se společně s vedoucím finské delegace 
při CCBE Jarkkem Ruoholem zúčastnili konference 
na téma Demokracie, právní stát a základní práva, 
kterou zorganizovalo finské předsednictví ve dnech 
10.-11. září 2019 v Helsinkách. 

„Společné evropské hodnoty mají větší význam 
než kdykoli předtím, jelikož potřeba spolupráce 
v rámci Evropy je větší než kdy dřív, “ řekla finská 
ministryně spravedlnosti Anna-Maja Henriksson ve 
svém projevu na zahájení konference.

Během konference více než 350 účastníků 
diskutovalo o tom, jak zajistit odolnost našich 
společností v měnícím se světě, hovořilo se zejména 

o fungování demokracie a dopadu dezinformací a nových technologiích, o základním právu občanů podílet se na 
politickém a veřejném životě a o možnostech, jak posílit právní stát a úlohu různých aktérů při plnění tohoto důležitého 
úkolu.

Během svého proslovu připomněl prezident CCBE zúčastněným, jak významnou úlohu hrají advokáti při zajišťování a 
zaručování přístupu ke spravedlnosti a efektivní soudní ochraně, a rovněž při zasazování se o právní jistotu a ochranu 
základních práv a svobod všech jednotlivců v každé zemi. Dále zdůraznil, že právní stát je rovněž podmíněn nezávislostí 
advokátů, jež je jednou z hlavních priorit CCBE.

José de Freitas vyjádřil lítost nad chybějícím zakotvením úlohy advokátů v rámci Sdělení Komise o posilování právního 
státu v EU, kterou směřoval zástupci Evropské komise (GŘ pro spravedlnost). 

Bylo přislíbeno, že advokáti budou začleněni a zapojeni do dalších 
iniciativ týkajících se implementace tohoto Sdělení.

V závěrech konference byly zmíněny profesní sítě jako odpověď na 
žádosti CCBE ohledně důležitosti role advokátů. Závěry konference 
byly prezentovány také před Radou pro všeobecné záležitosti a Radou 
ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.

DEMOKRACIE, PRÁVNÍ STÁT A ZÁKLADNÍ PRÁVA

José de Freitas, prezident CCBE a  
Emmanuel Crabit, ředitel pro základní práva a právní stát, Evropská komise

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/how-to-strengthen-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights-ideas-emerging-from-a-presidency-conference


Romana Orlikowska-Wrońska se narodila v roce 1942 v polském městě Stalowa 
Wola. Od roku 1975 je aktivní advokátkou a členkou Gdaňské advokátní 
komory. Specializuje se na mezinárodní právo, trestní právo a lidská práva. 
Již během svých studií na Varšavské univerzitě ji inspirovala činnost polské 
demokratické opozice. Později v letech 1981-1989 obhajovala jako advokátka 
členy opozice před soudem.

Od roku 1980, kdy byla založena Nezávislá samosprávná odborová organizace 
„Solidarita“, působila jako advokátka v intervenční kanceláři národní komise 
„Solidarity“ v Gdaňsku, kde poskytovala bezplatnou právní pomoc lidem, kteří 
se stali oběťmi politické represe, ale také dalším lidem, kteří se na ni obrátili 
s jejich životními problémy. Přestože ne vždy bylo možné pomoc poskytnout, 
všichni, kdo ji navštívili mohli počítat s jejím vyslechnutím a porozuměním.

Poté, co bylo v Polsku vyhlášeno stanné právo, pracovala s předsedou 
Polského výboru pro pomoc osobám zbaveným svobody a jejich rodinám. 

Výbor byl vytvořen jako odpověď na zadržení politických aktivistů a podporovatelů kultury. Nabízel právní pomoc 
všem, kteří byli podle stanného práva vězněni. Do roku 1989 působila jako obhájkyně v asi čtyřiceti politických 
procesech. V letech 1985-1986 byla zapojena do procesu v Gdaňsku, vedeného proti hlavním aktivistům opozice 
vězněným na základě stanného práva: Adamu Michnikovi, Władysławovi Frasyniukovi a Bogdanu Lisovi a jenž tehdejší 
undergroundový tisk nazýval „Gdaňským procesem“. Během procesu byly mimořádně závažně porušeny procesní 
záruky, jak zveřejnilo například Rádio Svobodná Evropa.  Svým klientům poskytovala podporu nejen před soudy, ale 
také v nápravných zařízeních, kam jim nosila peníze, jídlo a další nezbytnosti. Pomáhala rodinám vězněných klientů. V 
politických procesech vedených soudci, kteří se řídili instrukcemi orgánů tehdejší doby, se nedalo spoléhat na to, že 
budete propuštěni. Zmírnění trestů navržených státním zastupitelstvím bylo úspěchem. Angažování se v politických 
záležitostech bylo riskantní jak pro advokáty, tak pro jejich rodiny. Byli neustále sledováni bezpečnostními službami. A 
přesto, navzdory těmto hrozbám a obtížím Romana Orlikowska-Wrońska nikdy neodmítla obhajobu lidí v politických 
procesech.

Usilovala o zveřejnění politických kauz také mimo Polsko. Zprávy o zatčených a zadržených osobách posílala ústředí 
Amnesty International v Londýně. Od roku 1989 pracovala pro polskou kancelář Amnesty International, kterou 
spoluzaložila a registrovala. Později se jako advokátka znalá mezinárodního práva účastnila extradičního řízení o 
vyhoštění Australského občana, jenž byl zapojen do přední poválečné obchodní kauzy v Austrálii. Vystoupila rovněž 
před Evropským soudem pro lidská práva v rámci obhajoby rodin obětí katastrofy polského trajektu MS Jan Heweliusz 
v Baltském moři. Toto řízení dopadlo úspěšně. Na základě rozhodnutí soudu byly změněny místní trestně-právní 
předpisy, což přineslo Romaně Orlikowsko-Wrońské velké zadostiučinění. V letech 2011-2015 byla soudkyní Státního 
tribunálu. Za své mimořádné služby ve prospěch demokratické transformace Polska, služby veřejnosti, společenské a 
profesní úspěchy a rovněž šíření informací o moderních dějinách Polska jí byl v roce 2011 udělen polským prezidentem 
důstojnický kříž Řádu znovuzrozeného Polska. Je stále aktivní v trestních řízeních probíhajících v Polsku proti politikům 
z opozičních stran. Jejím profesním krédem je, že v trestním řízení je povinností advokáta nejen obhajoba obviněného, 
ale také prosazování lidských práv v širším smyslu a pravidel demokratického trestního řízení. Požaduje, aby byly 
dodržovány nejen u soudu, ale také v boji za soudní nezávislost, jež probíhá během posledních let v Polsku. Je příkladem 
pro mladé advokáty, jak vykonávat advokacii s odvahou a zároveň s respektem k nejvyšším profesním standardům.

ZAMĚŘENO NA EVROPSKÉ ADVOKÁTY: ROMANA ORLIKOWSKA-WROŃSKA

Romana Orlikowska-Wrońska



24/10/2019  Zasedání Stálého výboru – Lisabon

25/10/2019  Společná konference CCBE – FBE na téma Samospráva 
a kvalita v advokacii - Lisabon

6-10/11/2019 Mezinárodní kongres UIA 2019 - Lucembursko

27/11/2019  Konference CCBE na téma Modernizace evropského 
práva obchodních společností – Brusel

29/11/2019  Plenární zasedání CCBE – Brusel

Dne 8. listopadu uspořádá Gruzínská advokátní komora 7. Mezinárodní advokátní konferenci věnovanou 100. 
výročí Gruzínské advokátní komory. Tématem konference bude Úloha advokátních komor při efektivním výkonu 
spravedlnosti a budou zde prezentovány příspěvky odborníků Rady Evropy o evropských standardech, vystoupí 
rovněž představitelé advokátních komor s národními specifiky v následujících oblastech:

• klíčové aspekty nezávislosti advokátní profese a profesních odborových organizací

• význam a způsoby efektivní spolupráce mezi advokátními komorami, justicí a státním zastupitelstvím

• vzájemný vztah mezi využíváním sociálních sítí advokáty a jejich etickými povinnostmi v kontextu 
svobody projevu.

Akce se bude sestávat z jednodenní konference, po níž bude následovat slavnostní ceremonie a recepce, jež 
budou skvělou příležitostí pro zahraniční hosty seznámit se s gruzínskou kulturou a tradicemi.

Více informací o konferenci naleznete na následující webové stránce - https://www.tbilisiconference.com/

CCBE uspořádá společně s Evropskou federací advokátních komor (FBE), za přítomnosti svých členských advokátních 
komor a advokátů z celé Evropy konferenci v Lisabonu. Tato akce poskytne prostor k diskuzi na téma „Samospráva a 
kvalita v advokátní profesi“ a jejím cílem je zahájit debatů za přítomnosti Evropské komise po přijetí  směrnice o testu 
přiměřenosti, jež poskytuje rámec pro (předběžnou) analýzu proporcionality nových profesních předpisů na národní 
úrovni a výzev, které se se směrnicí pojí v souvislosti s regulací advokacie. Tato problematika je zásadní zejména pro 
evropské advokátní komory vzhledem ke studiím, které zahájila Komise ohledně možných nástrojů pro hodnocení 
kvality právních služeb. V rámci konference bude zorganizováno několik kulatých stolů s odborníky, profesory, 
advokáty a ekonomy (viz program níže). Za účasti inspektora kvality z Quebecké advokátní komory, jenž pravidelně 
provádí audit advokátů v jejich advokátních kancelářích, budou analyzovány příklady dobré praxe a systémy kontroly 
kvality implementované některými komorami.

Tato konference bude určena pro advokátní komory a skrze ně pro všechny evropské advokáty, kteří si přejí, aby 
byl zaručen přístup občanů ke kvalitním právním službám za současného dodržování advokátních etických pravidel. 

Program je dostupný zde.

Pro další informace a registraci se obraťte prosím na sekretariát CCBE: event@ccbe.eu

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

NOVINKY VE ZKRATCE

https://www.tbilisiconference.com/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Events/20191025_Lisbon/Draft-programme_Lisbonne-conference.pdf
mailto:event@ccbe.eu
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