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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ:
Dopady COVID-19 na 
oblast justice



ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ:

Pandemie COVID-19 značně ovlivnila 
fungování justičních systémů v 
Evropě, evropskou advokátní profesi 
a přístup ke spravedlnosti. 

CCBE uskutečnila řadu iniciativ, aby 
upozornila instituce EU na dopady koronavirové 
krize v oblasti justice a aby požádala o podporu 
pro tento sektor (viz níže).

Na základě informací poskytnutých národními 
delegacemi CCBE rovněž provedla průzkum 
situace v jednotlivých státech, např.:

 Z Přehled opatření přijatých v návaznosti 
na výzvy pandemie COVID-19

 Z Přehled strategií pro ukončení opatření 
přijatých v souvislosti s pandemií

 Z Přehled omezení fungování soudů

Všechny tyto informace jsou dostupné na nové webové stránce CCBE, která je věnována dopadům pandemie a 
shromažďuje informace na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Pro více informací navštivte webovou stránku 
CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/

Nová pracovní skupina CCBE  
„Přístup ke spravedlnosti – současné 

výzvy a moderní řešení“

Karanténní opatření a omezení 
volného pohybu přinesly v některých 
zemích určité změny v oblasti 
tradičního jednání před soudy a 
zároveň proměnily smýšlení ohledně 

zapojení advokátů do soudních řízení. Některé 
tyto změny vzbuzují obavy, zatímco jiné mohou 
být vnímány jako zajímavé příležitosti. V květnu 
se z tohoto důvodu Presidency CCBE rozhodlo 
vytvořit novou pracovní skupinu CCBE „Přístup 
ke spravedlnosti – současné výzvy a moderní 
řešení“, jež se má zabývat a předvídat dopady 
koronavirové krize na advokátní profesi a 
oblast justice obecně. Během svého prvního 
jednání dne 22. května 2020 pracovní skupina 
identifikovala naléhavé a dlouhodobé otázky, 
na něž je třeba se zaměřit. První z nich (soudní 
řízení a množství nevyřešených případů, 
definování pojmu „klíčoví pracovníci“, právní 
pomoc, DPH a možná finanční podpora pro 
advokáty/advokátní kanceláře) by měla CCBE 
adresovat co možná nejdříve. Dotazník s 
těmito naléhavými otázkami byl již rozeslán a 
získané odpovědi budou použity jako základ 
pro budoucí stanovisko CCBE v tomto směru. 

Pokud jde o dlouhodobé otázky – zejména 
otázka, jak by se měla právní profese a justice 
přizpůsobit a změnit, aby byly příště lépe 
připraveny – to bude předmětem analýzy 
různých CCBE výborů. O těchto otázkách bude 
Pracovní skupina jednat v pozdější fázi.
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https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/


Společenský odstup a přijatá 
karanténní opatření v řadě evropských 
zemí měly výrazný dopad na přístup 
ke spravedlnosti jednotlivců a 
právnických osob a právo, aby byl 

jejich případ rozhodnut v přiměřené lhůtě.

Rušení jednání a jejich odkládání navíc má, 
v důsledku množství nerozhodnutých věcí, 
potenciál vytvořit více problémů. Vzhledem 
k hospodářským důsledkům koronavirové 
krize by rovněž poptávka po právní pomoci 
mohla výrazně vzrůst. CCBE tudíž hlasovala o 
stanovisku, v němž požaduje bezodkladnou a 
úplnou reaktivaci justičních systémů, ovšem 
za současného dodržování zdravotních a 
bezpečnostních opatření.

CCBE vyzývá k investování do oblasti justice 
a vyhrazení nezbytných zdrojů k řešení 
nahromaděných případů a poptávky po 
soudních rozhodnutích. Konečně, CCBE naléhá 
na instituce EU a členské státy, aby poskytly 
finanční podporu advokátům, které krize 
výrazně zasáhla.

Stanovisko CCBE o reaktivaci justice v 
Evropě

V reakci na hrozby spojené s COVID-19 
přijala řada zemí mimořádná a 
legislativní opatření s cílem zabránit 
šíření masové infekce, zajistit 
kapacity zdravotnických zařízení pro 

boj s infekcí a adresovat hospodářské důsledky 
krize. Ve svém stanovisku, které bylo přijato 
dne 15. května, vyjádřila CCBE své znepokojení 
ohledně opatření, která byla přijata ve světle 
faktické absence parlamentního dohledu 
a soudního přezkumu.  CCBE tudíž vyzvala 

členské státy, aby nezneužívaly „nouzových 
stavů“ či „zvláštních pravomocí“, jež byly 
dočasně vloženy do rukou moci výkonné. CCBE 
žádala o odpovídající ustanovení o ukončení 
platnosti mimořádných opatření a legislativy, 
jak stanoví ústavní a základní zákony většiny 
evropských zemí. Reaktivace justičních 
systémů v členských státech dále přispěje k 
pravidelnějším soudním přezkumům opatření, 
která byla v nouzových stavech přijata.

Stanovisko CCBE o systémových rizicích 
pro právní stát v době pandemie
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_AtJ_20200515_CCBE-Statement-for-the-reactivation-of-Justice-in-Europe.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_AtJ_20200515_CCBE-Statement-for-the-reactivation-of-Justice-in-Europe.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_RoL_20200515_CCBE-Statement-about-systemic-risks-for-the-Rule-of-Law-in-times-of-the-pandemic.pdf


Ve video-rozhovoru, jenž byl zveřejněn 
dne 4. června, eurokomisař pro 
spravedlnost, pan Didier Reynders, 
hovoří k evropským advokátům 
o dopadech pandemie COVID-19 

v oblasti justice a krocích podniknutých 
Evropskou komisí s cílem podpořit efektivní 
fungování justičních systémů.

Video je dostupné zde.

Rozhovor CCBE s eurokomisařem  
pro spravedlnost, 

panem Didierem Reyndersem

Ve svém stanovisku o aplikacích 
pro vysledování kontaktů osob 
s COVID-19 přijatém dne 15. 
května, CCBE vyjádřila své obavy 
a vytyčila několik zásad, jež je 

nutno respektovat v případech, kdy se vlády 

a soukromé subjekty rozhodnou využívat 
aplikace pro vysledování kontaktů, které tvoří 
součást širšího programu k omezení šíření 
infekce a získání kontroly nad pandemií 
COVID-19.

CCBE kvituje naléhavý požadavek na vlády 
jednotlivých států, aby ochránily zdraví svých 
občanů a okamžitě zamezily šíření infekce. 
CCBE zaregistrovala, že za tímto účelem vlády 
států napříč Evropou zavádějí nebo navrhují 
používání aplikací pro vysledování kontaktů, 
CCBE si však rovněž povšimla, že používání 
těchto aplikací může představovat zásah do 
základních práv, včetně práva na soukromí a 
práva na omezení zpracování osobních údajů. 
Takovéto zásahy mohou být přijatelné pouze 
na základě posouzení jejich přiměřenosti.

Stanovisko CCBE ohledně aplikací pro  
vysledování kontaktů osob s COVID-19
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https://www.youtube.com/watch?v=oo3KiHhYtxA&feature=youtu.be
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf


Evropský den advokátů se v roce 
2020 uskuteční dne 25. října a 
bude zaměřen na téma „Kontinuita 
justice a dodržování lidských práv v 
době pandemie“. Opatření přijatá v 

rámci boje proti pandemii ovlivnila přístup ke 
spravedlnosti, právním službám, advokátům 
a lidským právům obecně. Podobná krize by 
se mohla v budoucnu opakovat. Evropský 
den advokátů v roce 2020 bude příležitostí 
upozornit na různé výzvy, jež vyvstaly během 
pandemie, jako je například digitalizace justice, 
přístup ke spravedlnosti, procesní záruky, 
problematika dohledu atd.

Evropský den advokátů 2020

V důsledku pandemie COVID-19 
uspořádala CCBE své zasedání 
Stálého výboru s členskými 
advokátní komorami dne 15. 
května 2020 prostřednictvím 

videokonference. Toto zasedání bylo věnováno 
zejména dopadům pandemie na právní stát, 
spravedlnost a základní práva a jeho výsledkem 
bylo, mimo jiné, přijetí řady prohlášení, která 
budou zmíněna níže. 

Zasedání Stálého výboru CCBE
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ČINNOST CCBE

PRÁVNÍ STÁT: PŘÍSPĚVEK CCBE PRO ÚČELY VÝROČNÍ ZPRÁVY O PRÁVNÍM STÁTU

První výroční Zpráva o právním státu je 
jednou z hlavních iniciativ pracovního 
programu Komise pro rok 2020. 
Zpráva je součástí komplexního 
evropského mechanismu pro 

právní stát, jenž byl oznámen v Politických 
pokynech Evropské komise. Výroční zpráva 
o právním státu bude monitorovat významný 
vývoj v souvislosti s principy právního státu 
v členských státech EU a předpokládá se, že 
bude publikována ve třetí čtvrtině roku 2020, 
během německého předsednictví v Radě EU.

Komise vyzvala různé zainteresované 
subjekty, aby poskytly prostřednictvím veřejné 
konzultace své písemné příspěvky, jež budou 
ve zprávě zohledněny.

Příspěvek CCBE pro účely výroční zprávy  
byl schválen v půli května. CCBE bude za 
podpory svého poradce pro právní stát tuto 
Zprávu sledovat a vyhodnotí ji, jakmile bude 
publikována.
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_ROL_20200514_ROL-Survey.pdf


UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)/OCHRANA ÚDAJŮ:

Dne 28. května 2020 zaslala CCBE svou 
odpověď na veřejnou konzultaci Evropské 
komise k Evropské strategii pro data.

Příspěvek CCBE se zaměřuje na možné 
důsledky pro základní práva a používání údajů 
v oblasti technologií použitelných v právním 
sektoru (tzv. legal tech), jak vyplývá ze Strategie 
pro data. CCBE se domnívá, že by se Evropská 

komise měla v rámci své další práce na 
strategii pro data zabývat otázkami základních 
práv. Opatření na podporu inovativních legal 
tech aplikací by měla být přijímána pouze v 
úzké spolupráci s advokátními komorami, 
jelikož ty mají v této oblasti velmi důležité 
odborné znalosti, zejména s ohledem na 
možné negativní důsledky určitých technických 
nástrojů.

Odpověď CCBE na konzultaci 
Evropské komise k Evropské 
strategii pro data 

Dne 1. dubna zahájila CCBE a Nadace 
evropských advokátů (ELF) práci na 
svém projektu s názvem AI4Lawyers, 
jehož zahajovací zasedání se 
uskutečnilo v květnu. Tento projekt 

je financován Evropskou komisí (pod záštitou 
programu Spravedlnost) a potrvá 24 měsíců, 
ukončen by tedy měl být 31. března 2022.

Mezi třemi hlavními potřebami identifikovanými 
CCBE, které představují hlavní plánované 
výstupy tohoto projektu, jsou:

1. detailní přehled „průměrného stavu“ 
znalostí informačních technologií 
advokátů a advokátních kanceláří v 
Evropské unii a diferenční analýza 
využívající srovnání s jinými zeměmi 
mimo EU;

2. vyhodnocení příležitostí a překážek 
ve využívání nástrojů pro zpracování 
přirozeného jazyka v malých a středních 
advokátních kancelářích;

3. doporučení pro evropské advokáty a 
evropské advokátní kanceláře ohledně 
využívání umělé inteligence v praxi.

Pro více informací a možné aktualizace 
sledujte prosím speciální webovou stránku 
CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/projects/

Umělá inteligence pro advokáty (AI4L)
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20200528_CCBE-response-to-the-European-Commission-Consultation-on-the-European-Data-Strategy.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20200528_CCBE-response-to-the-European-Commission-Consultation-on-the-European-Data-Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/projects/


JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V EU

V roce 2011 přijala Evropská 
komise dlouhodobou strategii 
pro justiční vzdělávání v EU 
stanovující konkrétní cíle, jichž bylo 
dosaženo do roku 2020. Evropská 

komise tudíž v současné době pracuje na 
novém strategickém dokumentu o justičním 
vzdělávání v EU.

CCBE v této souvislosti vypracovala a přijala 
na konci dubna 2020, na základě doporučení 
a práce Výboru pro vzdělávání, své stanovisko 
pro příští politiku EU v oblasti justičního 
vzdělávání.

CCBE vítá snahy Evropské komise dále rozvíjet 
unijní politiku justičního vzdělávání odborníků 
v oblasti justice, zejména advokátů.

CCBE zdůraznila, že vzdělávání odborníků v 
oblasti justice, včetně advokátů, pokud jde o 
právo EU a přeshraniční otázky, je nezbytné pro 
zajištění jednotného uplatňování tohoto práva 
a bezproblémového průběhu přeshraničních 
soudních řízení.

Nový strategický dokument o justičním 
vzdělávání by měl být publikován ve druhém 
pololetí roku 2020. Výbor pro vzdělávání 
následně dokument podrobí analýze.

CCBE v květnu odpověděla na 
veřejnou konzultaci Komise 
týkající se efektivního uplatňování 
Listiny základních práv v EU. 
Tato konzultace se uskutečnila u 

příležitosti 20. výročí vyhlášení Listiny a 10. 
výročí Listiny jako vynutitelného nástroje, jež 
je součástí primárního práva EU. CCBE věří, 
že je Listina pro advokáty velmi cenná a má 
potenciál stát se ještě užitečnější. Existuje 
nicméně několik možných důvodů, proč ji 
advokáti v určitých případech nepovažují za 
vhodný referenční nástroj - navzdory tomu, že 
je Listina od roku 2009 právně závazná.  Možná 
proto, že panuje mylná představa o tom, že se 
Listiny lze dovolávat pouze v případech, kdy 
již byly vyčerpány všechny opravné prostředky 
na národní úrovni, jako je tomu u Evropské 

úmluvy o lidských právech. Advokáti si rovněž 
nemusejí být vědomi, že Listina je moderním 
nástrojem, který se vztahuje na řadu oblastí, 
včetně justice (Listina obsahuje základní práva 
„třetí generace“, jako je například ochrana 
údajů).

CCBE se domnívá, že je Listina vynikajícím 
nástrojem, jenž skýtá značnou přidanou 
hodnotu. CCBE plně podporuje všechna 
opatření prosazující praktické využívání Listiny. 
Odpověď CCBE v této souvislosti komentuje 
potřebu širšího povědomí a odkazuje na 
konkrétní opatření, jež by mohla advokátům 
pomoci. Odpověď CCBE rovněž podněcuje ke 
vzdělávání advokátů v konkrétních oblastech, 
jež by pro ně mohly být přínosné.

ODPOVĚĎ CCBE NA KONZULTACI KOMISE TÝKAJÍCÍ SE EFEKTIVNÍHO UPLATŇOVÁNÍ 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV V EU
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Position_papers/EN_TR_20200427_CCBE-contribution-for-the-next-EU-policy-on-judicial-training.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Position_papers/EN_CRM_20200512_CCBE-comments-in-response-to-the-Commission.pdf


MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

PLATFORMA PRO VÝMĚNU, SPOLUPRÁCI A INFORMAČNÍ ČINNOST (VÝBOR PECO): 
PODPORA GRUZÍNSKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Výbor pro Mezinárodní právní služby 
(ILS) pracuje v současné době na 
informačním balíčku pro delegace 
CCBE. Balíček bude sestávat ze čtyř 
dokumentů:

(a) Zahraniční právní konzultant: tabulka 
s přehledem pravidel v oblasti 
zahraničního právního poradenství v 
každém členském státě EU.

(b) Dohoda o vzájemném uznávání 
(MRA): dokument k vzorové dohodě o 
vzájemném uznávání pro obecné účely

(c) Výměna informací: dokument o 
mezinárodní výměně informací mezi 
advokátními komorami v souladu s 
pravidly GDPR

(d) Návrh analýzy Dohody o partnerství 
mezi EU a Velkou Británií.

CCBE podporuje silné advokátní 
komory, které zaručují účinné a 
profesionální zastupování práv 
klientů. CCBE se tudíž staví proti 
jakýmkoli pokusům či snahám 

oslabovat právní stát a postavení advokátů 
obecně.

CCBE obdržela informace od svého 
pozorovatelského člena, Gruzínské advokátní 
komory, ohledně stížnosti ke gruzínskému 
Ústavnímu soudu požadující zrušení několika 
ustanovení gruzínského Zákona o advokacii 
(věc Lasha Janibegashvili vs. the Parliament of 
Georgia). 

Tento případ se týká otázky, zda by měly být 
aktivity advokátů považovány za podnikání, 

a tudíž zda Gruzínská advokátní komora 
provozuje zakázanou monopolistickou 
činnost, a tím porušuje svobodu podnikání, jež 
je zaručena gruzínskou Ústavou. 

Na základě posouzení případu výborem 
PECO a jeho doporučení byl dne 15. května 
schválen Stálým výborem CCBE návrh vstoupit 
do řízení před Ústavním soudem ve věci 
Lasha Janibegashvili vs. the Parliament of 
Georgia. CCBE předložila své vyjádření jako 
Amicus curiae k Ústavnímu soudu Gruzie 
požadující odmítnutí stížnosti pana Lasha 
Janibegashviliho jako neodůvodněné a vyzvala 
k zachování silné a nezávislé gruzínské 
advokátní profese, kterou garantuje Gruzínská 
advokátní komora.
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PECO/PECO_Position_papers/EN_PECO_20200603_Amicus-Curiae-brief_Georgia.pdf


CCBE nadále podporuje 
pronásledované advokáty po celém 
světě. Od března odeslala CCBE 
dopisy na podporu ohrožených 
advokátů do těchto zemí: Číny, 

Kolumbie, Egypta, Guatemaly, Iráku, Íránu, 
Kazachstánu, Mexika, Nigérie, Ruska, Srí 
Lanky, Tanzanie, Turecka a Zambie. Všechny 
dopisy CCBE jsou k dispozici na portálu CCBE 
o lidských právech “Obrana ochránců”.

CCBE v dubnu požádala Evropskou 
komisi o prodloužení termínu pro 
konání valných hromad evropských 
obchodních společností do 31. 
prosince 2020.

Opatření během pandemie COVID-19, 
spočívající v sociální izolaci a distancování 
ztížila, ne-li přímo znemožnila, organizaci 
valných hromad Evropských společností a 
Evropských družstevních společností, jež se 
za normálních okolností musí uskutečnit do 
6 měsíců po skončení rozpočtového roku, 
tedy v květnu nebo v červnu. Některé členské 
státy již stanovily výjimky na národní úrovni ve 
svých zákonech o obchodních společnostech 
a prodloužily tuto šestiměsíční lhůtu pro 
pořádání valných hromad v roce 2020. Potřeba 
takové výjimky byla obzvláště významná v 
případě přeshraničních společností, jako jsou 
evropské společnosti a evropské družstevní 
společnosti.

Touto problematikou se zabýval Výbor CCBE 
pro právo obchodních společností, jenž na 

ni upozornil Evropskou komisi. Jelikož se 
evropské společnosti a evropské družstevní 
společnosti řídí evropskými právními 
předpisy, intervenovat může pouze evropský 
zákonodárce (Rada a Parlament), na základě 
návrhu Komise, jak bylo učiněno ve velmi 
krátké době prostřednictvím článku 352 SFEU.

Nařízením 2020/699 ze dne 25. května 2020 
se tudíž povoluje konání valných hromad v roce 
2020 do 12 měsíců po skončení rozpočtového 
roku, avšak nejpozději do 31. prosince 2020. 
Ačkoli nařízení vstoupilo v platnost dne 28. 
května, tato výjimka umožňuje nápravu do 
konce tohoto roku rovněž těm evropským 
obchodním společnostem a evropským 
družstevním společnostem, jež nebyly schopny 
zajistit konání valných hromad před koncem 
května.

Nařízení je dostupné ve všech unijních jazycích.

Více informací naleznete na webových 
stránkách Komise.

LIDSKÁ PRÁVA: OBRANA OCHRÁNCŮ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

EVROPSKÁ ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH

Dne 5. května 2020 se předseda 
Stálé delegace CCBE při Evropském 
soudě pro lidská práva, pan Piers 
Gardner, zúčastnil online konference 
u příležitosti 70. výročí Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv (ECHR), kterou 
zorganizovalo norské město Kristiansand.

Projev (bývalého) předsedy Evropského soudu 
pro lidská práva, pana Linose-Alexandra 
Sicilianose naleznete zde. 

Více informací o této konferenci je k dispozici 
zde.
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https://www.ccbe.eu/documents/defence-of-the-defenders/
https://www.ccbe.eu/documents/defence-of-the-defenders/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590656029731&uri=CELEX:32020R0699
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en
https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20200505_Sicilianos_70th_anniversary_Convention_ENG.pdf


REFORMA TRIBUNÁLU

V posledních letech se v návaznosti 
na reformu Tribunálu zdvojnásobil 
počet jeho soudců. S ohledem 
na tuto reformu vypracuje do 26. 
prosince 2020 Soudní dvůr EU, 

za pomoci externího poradce, zprávu pro 
Evropský parlament, Radu a Komisi o fungování 

Tribunálu. Stálá delegace CCBE při Soudním 
dvoru EU, Tribunálu a Soudním dvoru ESVO 
se domnívá, že je důležité vyjádřit se k této 
reformě a za tímto účelem připraví stanovisko, 
jež se zaměří na řadu otázek souvisejících s 
reformou Tribunálu.
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Akční plán Komise k posílení boje EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Dne 7. května 2020 Komise publikovala Akční plán, aby dále posílila boj EU proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu. Akční plán stanoví opatření, která má Komise učinit během následujících 12 měsíců 
za účelem lepšího prosazování, dohledu a koordinace unijních pravidel pro boj proti praní špinavých peněz 
a financování terorismu. Opatření a časový harmonogram jsou uvedeny v tabulce, která se nachází na konci 
Akčního plánu. Komise věří, že tento nový, komplexní přístup může odstranit všechny zbývající mezery a 

slabá místa v unijních pravidlech.

Akční plán je postaven na 6 pilířích, přičemž každý z nich cílí na zlepšování všeobecného boje proti praní špinavých 
peněz a financování terorismu a rovněž posilování úlohy EU v této oblasti po celém světe. Tyto pilíře se týkají 
efektivního uplatňování pravidel EU, jednotného souboru unijních pravidel, dohledu na unijní úrovni, podpory 
finančních zpravodajských jednotek, globální úlohy EU a vymáhání dodržování trestních předpisů na úrovni EU a 
výměny informací. Výbor CCBE pro boj proti praní špinavých peněz připravil v rámci několika jednání odpověď na 
veřejnou konzultaci Komise k Akčnímu plánu, jež je otevřena do 26. srpna.

Soutěž mladých právníků organizace ERA: registrace otevřena do 1. července 2020

Akademie evropského práva (ERA), ve spolupráci s Varšavskou advokátní komorou a za podpory CCBE, 
organizuje již potřetí v řadě Soutěž mladých právníků. Tato soutěž je určena advokátním koncipientům, 
nebo v jurisdikcích, kde počáteční odborná příprava nezahrnuje období advokátní praxe, nově kvalifikované 
advokáty. Registrační poplatek činí 236 € na osobu. Účast v této soutěži je vyhrazena mladým právníkům 
ze zemí zahrnutých do programu Spravedlnost 2014-2020, tj. členských států EU (s výjimkou Dánska), 

Albánie a Černé Hory. Kandidátům z těchto zemí budou proplaceny jejich cestovní náklady a ubytování. Závěrečné 
kolo soutěže proběhne ve dnech 4. – 5. února 2021 v německém Trevíru.

Registrační formulář a další informace naleznete zde: https://younglawyerscontest.eu/

NOVINKY Z EVROPY
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https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://younglawyerscontest.eu/


Evropský soud pro lidská práva: nový předseda

Dne 18. května 2020 se ujal funkce nového předsedy Evropského 
soudu pro lidská práva pan Robert Spano (z Islandu). Více informací 
naleznete na webových stránkách věnovaných předsedovi ESLP.

Rada Evropy: Výročí Benátské komise

Dne 7. května 2020 proběhlo 30. výročí Benátské komise Rady Evropy. Benátská komise je složena z 
nezávislých odborníků v oblasti ústavního práva. Její práce je klíčová pro tvorbu mezinárodních standardů 
v oblasti právního státu, demokracie a dodržování lidských práv.

Migrace: Pokyny Komise k předpisům EU v oblasti azylu

Evropská komise přijala pokyny k provádění předpisů EU v oblasti azylového řízení a řízení o navrácení a 
přesidlování během koronavirové pandemie, které představí členským státům. Tyto pokyny  byly připraveny 
za podpory Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) a Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž (Frontex) a ve spolupráci s vnitrostátními úřady. Věnují se azylovému řízení (dublinskému 
nařízení, podmínkami přijímání, …), přesidlování a návratových řízení.

Soudní dvůr Evropské unie – Komise vs. Polsko

Ve svém usnesení ze dne 8. dubna 2020 Soudní dvůr rozhodl, že Polsko musí okamžitě pozastavit 
uplatňování vnitrostátních ustanovení týkajících se pravomocí kárného kolegia Nejvyššího soudu v 
souvislosti s disciplinárními řízeními se soudci. Evropská komise v lednu 2020 požádala Soudní dvůr, aby 
posoudil kárné kolegium s ohledem na fakt, že nebylo vytvořeno v souladu se standardy EU, pokud jde o 
justiční nezávislost. Jelikož v tomto kárném kolegiu zasedají soudci vybraní Národní soudcovskou radou 

(jejíž členové jsou jmenováni Parlamentem), Soudní dvůr EU rozhodl, že skutečnost, že tito soudci mohou podléhat 
požadavkům kárného kolegia, „může mít vliv na jejich vlastní nezávislost.“
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https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/president&c=
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138114770&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf


ČINNOST ADVOKÁTNÍCH KOMOR

Česká advokátní komora 
zorganizovala ve dnech 9. – 10. 
března 2020 v Praze ve spolupráci 
s Akademií evropského práva 
(ERA) dvoudenní seminář na téma 

„Kybernetické forenzní šetření v soudních 
řízeních“, které přilákalo více než 40 účastníků 
z 10 různých členských států EU.

V době karanténních opatření 
zorganizovala Francouzská národní 
advokátní komora sérii živých 
online diskuzí, kde členové komory 
a experti diskutovali o různých 

aktuálních tématech: domácí násilí během 
izolace, dohledávání stop nakažených osob a 
dodržování základních svobod, práva pacientů 
a zdravotníků…

Pařížská advokátní komora zorganizovala dne 
20. května 2020 vzdělávací online kurz na téma 
„Strážci svobod: svobody v digitálním světě“. 
Video naleznete na facebookové stránce.

Valné shromáždění komory se letos 
neuskutečnilo a o rozhodnutích 
se muselo hlasovat elektronicky. I 
v letošním roce byla publikována 
tradiční výroční zpráva komory o 

mnoha aktivitách a publikacích v rámci jejího 
jubilea.

Česká republika

Estonsko
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Během pandemie COVID-19 Irská 
advokátní komora pokračovala v 
prosazování principů právního státu; 
v půli května vydala nové číslo svého 
informačního newsletteru, který 

byl věnován aktivitám komory v posledních 
měsících

Irská advokátní komora rovněž nabízí profesní 
rozvoj formou online vzdělávání s cílem zajistit 
vzájemný kontakt mezi svými členy a zaměřit 
se na celoživotní vzdělávání. Mezi klíčová 
témata, jež jsou ve vzdělávání zahrnuta patří:

 Z Moderní advokacie – chování a 
osvědčené postupy při soudních 
jednáních na dálku

 Z Obchodní arbitráž na dálku
 Z Akce komory zaměřené na právní 

specializace, včetně stavebního práva, 
sportovního práva a pracovního práva

 Z Pilíře pracovní kariéry v právu EU

Irsko

V březnu 2020 
se paní Maria 
Masi stala 
první ženou 
-předsedkyní 

Národní advokátní 
komory Itálie.

Národní advokátní komora Itálie (CNF) 
nabídla všem 140 místním komorám dvě 
licence k videokonferenčním platformám, 
aby jim usnadnila organizaci jednání, školení, 
vzdělávání distanční formou; CNF rovněž 
podepsala protokoly s Nejvyššími italskými 
soudy, kterým tak umožnila vést soudní jednání 
skrze videokonferenční hovory. Konečně, 
Národní systém sociálního zabezpečení 
pro advokáty věnoval finanční prostředky 
na projekty obnovy ve prospěch komor a 
advokátů v deseti regionech, které stav nouze 
postihl nejvýznamněji (ve výši 1 500 000 €) a 
investoval 4 000 000€ do nákupu IT systémů 
a do kompenzace větších ztrát v obratech 
advokátů.

Itálie

V březnu rozeslala Portugalská 
advokátní komora v souvislosti s 
pandemií COVID-19 advokátům 
kompletní dotazník k vyhodnocení 
problémů, se kterými se její členové 

v rámci své profese potýkali, ať už ve své 
praxiích nebo v jiných právních záležitostech. 
Závěry jsou dostupné v tomto odkazu.

V návaznosti na výsledky dotazníku připravila 
Portugalská advokátní komora Pokyny pro 
advokáty s informacemi ohledně služeb, které 
komora nabízí v době karanténních opatření, 
praktickými informacemi pro každodenní 
práci za současných podmínek, veškerou 
legislativou během nouzového stavu atd.

Tyto pokyny (Dossier) naleznete na 
následujícím odkazu.
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https://www.lawlibrary.ie/News/Issue-2-May-2020.aspx
https://portal.oa.pt/media/131202/questionario_aos_advogados_resultados_maio2020.pdf
https://portal.oa.pt/ordem/dossier-covid-19/


Slovenští advokáti poskytovali „právní 
pomoc v době karantény“

Propuknutí pandemie COVID-19 
znemožnilo Slovenské advokátní 
komoře organizaci tradičního 

každoročního dne právní pomoci. Vznikl však 

okamžitě nový projekt, v jehož rámci 305 
advokátů poskytovalo po dobu dvou týdnů 
bezplatnou právní pomoc v souvislosti s 
důsledky pandemie COVID-19 pro občany. Tato 
právní pomoc byla poskytnuta v 1300 právních 
věcech.

Předsedkyně Generální rady španělské 
advokacie, paní Viktoria Ortega, byla 
přijata k audienci po telefonu Jeho 
Veličenstvem, králem Filipem VI 
Španělským. 

Největší obavou advokátní profese se během 
pandemie stala ekonomická situace advokátů 
a rozdělování jak lidských, tak ekonomických 
zdrojů na zajištění výkonu spravedlnosti, 
s hlavním cílem zaručit právo na obhájce 
bezpečným a efektivním způsobem.

Předsedkyně komory informovala Krále o 
znepokojivé situaci ohledně poskytování právní 

pomoci advokáty. Advokátní komora trvala na 
tom, aby měli advokáti k dispozici ochranné 
pomůcky a byla dodržována dostatečná 
bezpečná vzdálenost, včetně zákazu návštěv 
v celách.

Z ekonomického hlediska španělský advokátní 
stav naléhavě žádal o rovné postavení advokátů 
s dalšími nezávislými profesemi, pokud jde o 
pomoc a dotace.

Slovensko
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Španělsko

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-traslada-al-rey-la-necesidad-de-recuperar-la-normalidad-judicial-lo-antes-posible/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-traslada-al-rey-la-necesidad-de-recuperar-la-normalidad-judicial-lo-antes-posible/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-traslada-al-rey-la-necesidad-de-recuperar-la-normalidad-judicial-lo-antes-posible/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-traslada-al-rey-la-necesidad-de-recuperar-la-normalidad-judicial-lo-antes-posible/
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26. ČERVNA 2020

Zasedání Stálého výboru CCBE (online)

6. ČERVENCE 2020

Zasedání L5 (online)

29. ČERVENCE – 4. SRPNA 2020

Výroční zasedání Americké advokátní komory online – zasedání pro 
spravedlnost

4. ZÁŘÍ 2020

Plenární zasedání CCBE (Trogir)

9. – 11. ZÁŘÍ 2020

Výroční konference Evropského právního institutu, ELI (online)

2. ŘÍJNA 2020

Zasedání Stálého výboru CCBE (Brusel) – bude potvrzeno

28. – 30. ŘÍJNA 2020

Convention nationale des avocats (Paříž)

28. ŘÍJNA – 1 LISTOPADU 2020

Výroční kongres Mezinárodní unie advokátů, UIA (online)


