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ÚVODNÍK PREZIDENTA CCBE: 

CCBE slaví v tomto roce 60 let své existence. 
Šedesát let neochvějného závazku vůči 
spravedlnosti, právu a ochraně práv občanů.

Od svého založení v roce 1960 stojí CCBE v 
čele prosazování přínosů advokátní profese 

přibližováním názorů evropských advokátů a ochranou 
právních principů, na nichž je založena demokracie a 
právní stát. 

V současné době čekají advokátní profesi velké výzvy, 
kterými se budu v průběhu svého mandátu prezidenta 
CCBE zabývat. Mezi tyto výzvy patří porušování principů 
právního státu, hrozby pro nezávislost advokátních 
komor a advokátů, narůstající digitalizace, vývoj umělé 
inteligence a budoucnost advokátní profese, Brexit, 
navrhovaná Evropská úmluva o advokátní profesi …

Základem činnosti CCBE bude posilování právního státu 
v EU a objasňování úlohy advokátů při prosazování jeho 
principů a v rámci ochrany lidských práv. CCBE bude i 
nadále podporovat advokáty a soudce v jejich boji za 
zachování nezávislé justice, jak jsme činili v minulosti 
a budeme dále pokračovat v případě Polska, Maďarska 
atd.

CCBE bude dále bojovat proti nepřiměřeným zásahům 
do nezávislosti advokátních komor a advokátů. 
CCBE prosazuje a chrání právo občanů na přístup k 
nezávislému obhájci a rovněž právo advokátů na to, aby 
mohli vykonávat svou profesi svobodně, ve prospěch 
občanů, bez překážek a bez zásahů vlád či jiných orgánů. 

CCBE podporuje přání EU stát se nejsilnějším zastáncem 
a ochráncem právního státu, potřebujeme však zajistit, 
aby unijní legislativa neměla nedopatřením vliv na 
nezávislost subjektů, které se podílejí na výkonu 
spravedlnosti, včetně advokátů, a na základní práva 
jednotlivců. Rovněž věřím, že Evropa musí v oblasti 
legislativy dosáhnout rovnováhy. Například, pokud jde 

o opatření přijatá k posílení bezpečnosti, potřebujeme 
zajistit, že tato opatření budou vyvážena nezbytnými 
procesními zárukami pro osoby podezřelé a obžalované 
v trestním řízení.

Digitalizace a využívání nových technologií je důležitou 
příležitostí a zároveň skutečnou výzvou. Jelikož advokáti 
hrají zásadní roli při zajišťování přístupu ke spravedlnosti, 
ochraně principů právního státu a základních práv, hrají 
zvláštní úlohu, pokud jde o další vývoj a uplatnění nástrojů 
umělé inteligence, zejména v těch oblastech, kde je v 
sázce přístup ke spravedlnosti a spravedlivý proces. 
Pokud by takové nástroje měly být implementovány, 
advokáti by se na jejich vytváření měli podílet a v 
konečném důsledku zajistit, že nedojde k neúmyslným 
zásahům do jejich etických standardů. Očekáváme 
důležitý návrh nařízení o umělé inteligenci, kybernetické 
bezpečnosti a ochraně údajů. V roce 2020 bude rovněž 
zahájen nový projekt „AI4Lawyers“, který má prozkoumat 
již existující nástroje umělé inteligence využitelné pro 
advokáty, a zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Cílem 
je vypracovat postup pro vyhodnocení dalších aplikací 
umělé inteligence pro advokáty v budoucnu.

CCBE se dále samozřejmě zaměří na dopady Brexitu na 
přeshraniční praxe evropských advokátů ve Spojeném 
království a v EU. V tomto ohledu CCBE usnadní jednání 
mezi advokátními komorami EU s cílem dosáhnout 
společného postupu v oblasti přístupu na trhy právních 
služeb a výkonu advokacie v příslušných jurisdikcích EU 
a Spojeného království.

V rámci svého mandátu prezidenta hodlám budovat 
pevný vztah s novým týmem Evropské komise a s novým 
Evropským parlamentem, abychom podpořili a aktivně 
se podíleli na zlepšování právní úpravy. Rovněž chci 
posílit spolupráci CCBE s Radou Evropy, s níž CCBE sdílí 
základní hodnoty: demokracii, lidská práva a právní stát. 
Dále budu podporovat plnou rovnost pohlaví v rámci 
CCBE, za nezbytné pomoci členských komor. 

Ranko Pelicarić 
Prezident CCBE pro rok 2020
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ČINNOST CCBE

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE VE VÍDNI

SETKÁNÍ S KOMISAŘEM PRO SPRAVEDLNOST 

EVROPSKÝ PARLAMENT

Dne 20. února se uskutečnilo zasedání 
Stálého výboru CCBE ve Vídni, kde 
byla přijata tato hlavní rozhodnutí:

 Z Právní stát: delegace byly informovány 
a podpořily rozhodnutí Presidency 
jmenovat paní Attractu O’Reganovou 
poradkyní CCBE pro právní stát, jejímž 
úkolem bude zajistit implementaci cílů 
uvedených ve Stanovách CCBE (článek 
III), a to: posílit a upevnit práci CCBE v 
oblasti ochrany právního státu a zajistit 
monitorování práce a priorit institucí EU, 
agentur a dalších relevantních subjektů 
a koordinovaně se na ní podílet. Paní 
Attracta O’Reganová je zkušenou 
odbornicí na problematiku právního 
státu. Dvanáct let působila jako expertní 
poradkyně pro významné mezinárodní 
nevládní organizace se zaměřením na 
právní stát a předložila řadu   iniciativ v 
této oblasti. 

 Z Trestní právo: Stálý výbor schválil 
referenční příručku, která má pomoci 
obhájcům praktikujícím unijní právo. 
Cílem příručky je poskytnout obhájcům 
přehled legislativy EU, judikatury a 
dalších relevantních zdrojů.

 Z Právo informačních technologií: Stálý 
výbor schválil dokument s názvem 
Úvahy CCBE k právním aspektům 
umělé inteligence (AI). CCBE v tomto 
dokumentu uvedla několik úvah k 
různým právním aspektům plynoucích 
z využívání umělé inteligence v 
oblastech, které  bezprostředně souvisí 
s advokátní profesí: umělá inteligence 
a lidská práva (zejména právo na život, 
právo na spravedlivý proces, právo na 
svobodu projevu, právo na svobodu 
shromažďování, sdružování a právo na 
soukromí a ochranu údajů), využívání 
umělé inteligence soudy, využívání 
umělé inteligence systémy trestního 
soudnictví, odpovědnost za výsledky 
řízené umělou inteligencí a dopady 
umělé inteligence na výkon advokacie. 

 Z Usnesení na podporu francouzských 
komor: CCBE schválila své usnesení 
na podporu francouzských komor, jež 
bylo vypracováno v kontextu současné 
penzijní reformy ve Francii ohrožující 
stávající autonomní penzijní systém, 
jenž byl zřízen advokáty, a rovněž 
postavení advokátů, kteří jsou finančně 
zranitelnějšími. Usnesení uvádí, že v 
členských státech, kde advokáti požívají 
výhod autonomních systémů, jsou 
penze efektivní a vyrovnané a útoky na 
nezávislé penzijní systémy advokátů 
jsou odsouzeníhodné. Usnesení rovněž 
odsuzuje dopady těchto reforem na 
přístup nejzranitelnějších občanů k 
právu a ke spravedlnosti. Usnesení 
CCBE je dostupné zde. 

CCBE se v rámci Evropské 
prezidentské konference krátce 
setkala s komisařem pro 
spravedlnost, panem Didierem 
Reyndersem a prodiskutovala s ním, 

jak by se advokáti mohli více zapojit do cyklu 
přezkumu právního státu, který se Komise 
chystá tento rok zahájit.

Dne 8. ledna byl prezident CCBE 
pozván, aby pohovořil v rámci 
slyšení, které zorganizovala politická 
frakce EPP, na téma „Svobodné 
povolání v Evropě – budoucí výzvy”. 

Jménem evropských advokátů prezident 
CCBE připomenul význam nezávislé advokátní 

profese a úlohu, kterou advokáti hrají při 
ochraně a zachování principů právního státu 
a demokratických hodnot v Evropě a zdůraznil, 
že: „Obhajování a rozvoj nezávislosti advokátní 
profese je obhajováním a rozvojem demokracie 
v Evropě i mimo ni.“

LIDSKÁ PRÁVA

 Z Den ohroženého advokáta v roce 2020:

Dne 24. ledna 2019 proběhl po desáté 
v řadě Den ohroženého advokáta, 
který byl letos věnován postavení 
advokátů v Pákistánu. 

Více informací naleznete v Hlavní zprávě k 
postavení advokátů v Pákistánu.

4 5

Panagiotis Perakis, James MacGuill, komisař pro spravedlnost Didier Reynders 
a Margarete von Galenová

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20200220_CCBE-Resolution-in-support-of-French-Bars.pdf
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/wp-content/uploads/2020/01/Basic-Report-2020.pdf
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/wp-content/uploads/2020/01/Basic-Report-2020.pdf


 Z Závěrečná konference projektu 
EVIDENCE2e-CODEX/EXEC ve dnech 
21. – 22. ledna v Bruselu:

Ve dnech 21. – 22. ledna 2020 se 
uskutečnila závěrečná konference 
projektu EVIDENCE2e-CODEX s 
názvem „Elektronická přeshraniční 
spolupráce v trestním soudnictví.” 

Tato akce zakončila dvouletý projekt, jehož cílem 
bylo vytvořit právně platný nástroj pro výměnu 
důkazů v digitální formě prostřednictvím 
infrastruktury e-CODEX v rámci procedur 
Vzájemné právní pomoci (MLA) a Evropského 
vyšetřovacího příkazu (EIO). Konference se 

zúčastnili zástupci z 24 členských států, 
Rady Evropské unie, Mezinárodní organizace 
kriminální policie (INTERPOL), Evropského 
policejního úřadu (EUROPOL), Evropské 
jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST), 
Evropské soudní sítě (EJN), Evropské sítě 
pro justiční vzdělávání (EJTN), Evropského 
inspektora ochrany údajů (EDPS) a dalších 
orgánů EU, společně s občanskou společností, 
akademickou obcí, vzdělávacími a profesními 
organizacemi, včetně CCBE. 

Všechny prezentace přednesené na konferenci 
jsou k dispozici zde.

 Z CCBE vyjadřuje hluboké znepokojení 
ohledně odposlechů komunikace mezi 
panem Assangem a jeho obhájcem

Ve svém dopise, který CCBE 
předložila dne 24. února 2020 vládě 
Spojeného království, vyjádřila 
CCBE hluboké znepokojení ohledně 
nelegálních nahrávek komunikace 

mezi panem Assangem a jeho obhájci. CCBE 
si povšimla přesvědčivých důkazů, které 
dokládají, že v době, kdy byl rezidentem 
ambasády Ekvádoru v Londýně, byl nepřetržitě 
sledován prostřednictvím bezpečnostních 
kamer a také odposloucháván mikrofony, které 
byly tajně a nezákonně nainstalovány. Takto 
sledovány byly rovněž konverzace mezi panem 
Assangem a jeho obhájci, což představuje 
jasné porušení práva pana Assange na 
důvěrnost komunikace s jeho obhájci. Jakékoli 
přímé či nepřímé použití tohoto materiálu v 
řízení znamená vážné porušení jeho práva na 
spravedlivý proces.

CCBE předložila v této souvislosti vládě 
Spojeného království dopis vzhledem k 
probíhajícímu řízení proti panu Assangovi 
před soudy Spojeného království o jeho vydání 
do Spojených států. V dopise vyzývá vládu 
Spojeného království, aby v případě, že dojde 
k jeho vydání, získala od Spojených států 
záruky, že materiály opatřené prostřednictvím 
nezákonného sledování komunikace mezi 
panem Assangem a jeho obhájci, na které 
se vztahuje ochrana důvěrnosti komunikace, 
nebudou použity. CCBE rovněž upozorňuje 
zejména na svá Doporučení k ochraně 
důvěrnosti vztahu mezi klientem a jeho 
obhájcem v souvislosti se sledovacími 
aktivitami, která stanoví řadu standardů, které 
je třeba dodržet a zajistit tak, že základní práva 
advokátní povinnosti mlčenlivosti a ochrany 
důvěrnosti komunikace mezi advokátem a 
klientem nebudou porušena postupy státu, 
jako je odposlech komunikace a přístup k 
informacím advokáta, za účelem sledování a/
nebo vymáhání práva. 

Pracovní program Evropské komise pro rok 2020

Dne 29. ledna přijala Evropská komise svůj pracovní program pro rok 2020, který je zaměřen na úspěšné 
využití příležitostí v oblasti změn klimatu a digitalizace.

Brexit

Dne 31. ledna 2020, po více než třech letech od referenda, Spojené království oficiálně vystoupilo z Evropské 
unie. Přechodné období  - během něhož se na Spojené království bude vztahovat většina unijních právních 
předpisů – potrvá do 31. prosince 2020. EU a Spojené království v tomto krátkém časovém rámci doufají v 
dosažení dohody ohledně vzájemných budoucích vztahů, přičemž současným cílem Spojeného království 
je dohoda o volném obchodu po vzoru kanadské dohody CETA. Odchod Spojeného království z EU měl 

dále za následek přerozdělení křesel v Evropském parlamentu. 27 z celkových 73 křesel Spojeného království bylo 
přerozděleno členským státům na základě demografického vývoje.

Volba evropského veřejného ochránce práv

Dne 18. prosince 2019 Evropský parlament opětovně zvolil paní Emily O’Reillyovou evropskou veřejnou 
ochránkyní práv. 

Judikatura EU

Soudní dvůr Evropské unie, zasedající ve velkém senátu, vyjasnil ve svém rozsudku vyneseném dne 4. února 
2020 požadavek na nezávislost právního zastupování advokátem před Soudem. Soud rozhodl, že smlouva 
o poskytování výuky mezi účastníkem řízení a jeho advokátem nepředstavuje porušení požadavku na 
nezávislost právního zástupce před soudy EU.

ZPRÁVY Z  EVROPYUMĚLÁ INTELIGENCE (AI)/OCHRANA ÚDAJŮ
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https://evidence2e-codex.eu/a/final-conference
https://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
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-02/cp200011en.pdf


Evropští advokáti na Lesbu (ELIL)

V posledních měsících došlo k dramatickému zhoršení situace v uprchlickém táboře Moria, ve kterém se 
momentálně nachází přibližně 18 000 migrantů žijících v extrémně těžkých podmínkách (ačkoli Moria byla 
vytvořena s kapacitou pouze pro 3 000 osob). Počty přicházejících migrantů začaly opět narůstat, včetně 
velkého množství dětí bez doprovodu.

Více informací ohledně aktivit organizace ELIL naleznete na jejím webu:  
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/ 
Organizaci lze rovněž sledovat na twitterovém účtu: https://twitter.com/ELIL_Greece 
Přispět na činnost lze v následujícím odkaze: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate

Judikatura ESLP

„Odsun” migrantů: Evropský soud pro lidská práva mění svůj postoj:

Dne 13. února 2020 Evropský soud pro lidská práva zrušil své předchozí rozhodnutí ve věci N.D. a N.T. v. Španělsko 
(stížnosti 4. 8675/15 a 8697/15) a konstatoval, že Španělsko neporušilo Úmluvu vrácením migrantů, kteří se pokusili 
překročit ploty enklávy Melilla, bez individuálních rozhodnutí o jejich vyhoštění do Maroka. 

Více informací naleznete zde.

Rada Evropy

Právní stát v Polsku: Dne 16. ledna 2020 publikovala Benátská komise Rady Evropy stanovisko k novelám zákonů 
ohledně soudnictví v Polsku a zdůraznila, že poslední z reforem dále narušuje soudní nezávislost. Novelizovaná 
ustanovení omezují svobodu projevu a sdružování soudců a brání polským soudům, aby přezkoumávaly, zda jsou jiné 
soudy podle evropských pravidel „nezávislé a nestranné.“ Více informací zde.

Pronásledování kazašského advokáta pana Botagoze Jardemalia: Dne 31. ledna 2020 vydalo Parlamentní 
shromáždění Rady Evropy (PACE) prohlášení k pronásledování občanské společnosti v Kazachstánu. V tomto 
prohlášení členové PACE uvádějí, že sdílí znepokojení Rady evropských advokátních komor ohledně obtěžování a 
pronásledování pana Botagoze Jardemalia - lidskoprávního advokáta a politického uprchlíka, jenž pobývá v Belgii – a 
shledává zneužití INTERPOLu, nástrojů extradice a vzájemné právní pomoci k umlčení pana Jardemalia nepřípustnými. 
Toto znepokojení se přímo vztahuje k dopisu, ze dne 7. listopadu 2019, ve kterém CCBE požaduje, aby byly okamžitě 
ukončeny všechny formy násilí, zastrašování a obtěžování mířené proti advokátovi Botagozovi Jardemaliemu.

Soutěž mladých právníků

Akademie evropského práva (ERA), ve spolupráci se CCBE a Varšavskou advokátní komorou, uspořádala ve dnech 
13. – 14. února 2020 druhý ročník Soutěže mladých právníků. 

Soutěž byla spolufinancována programem Spravedlnost 2014-
2020 Evropské unie. Hlavním záměrem soutěže je propojit 
budoucí advokáty z různých evropských zemí v počáteční fázi 
odborné přípravy a umožnit jim tak sdílet společné hodnoty, 
výměnu zkušeností a diskutovat o nových pohledech v 
oblastech společného zájmů.

Do národnostně smíšených týmů bylo vybráno 31 soutěžících 
ze 17 zemí. Jejich úkolem bylo odevzdat písemné zpracování 
právní otázky, po kterém následovalo vyjednávací cvičení na 
téma práva obchodních společností a moot court cvičení v 
oblasti trestního práva.

V soutěži zvítězil tým třech mladých právníků: Olivie Vansteelant z Belgie, Anu Vuori z Finska a Ognyana Yankova z 
Bulharska.

Další ročník soutěže se uskuteční ve dnech 4. – 5. února 2021 (registrace bude zahájena v dubnu 2020 na webové 
stránce https://younglawyerscontest.eu/).

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Council of Bars and Law Societies of Europe
The voice of European Lawyers
Conseil des barreaux européens
La voix des avocats européens

Rue Joseph II, 40/8 - B-1000 Brussels
+32 (0)2 234 65 10
 ccbe@ccbe.eu
 www.ccbe.eu Join us | Rejoignez-nous
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12. BŘEZNA 2020 

Kulatý stůl na téma Aspekty výkonu rozsudků ESLP vnitrostátními soudy 
v Bruselu  - ZRUŠENO

26. – 27. BŘEZNA 2020

Jednání výborů a zasedání Stálého výboru v Bruselu – ZRUŠENO

17. – 18. DUBNA 2020

Jarní konference ECBA v Římě – ZRUŠENO

14. – 15. KVĚTNA 2020

Jednání výborů a Plenární zasedání v Trogiru

25. – 26. ČERVNA 2020

Jednání výborů a z

Vítězný tým

https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
https://twitter.com/ELIL_Greece
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6638738-8816756
https://www.coe.int/en/web/portal/-/venice-commission-new-reform-in-poland-further-undermines-judicial-independence
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