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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ: 60. VÝROČÍ CCBE

CCBE se zrodila před 60 lety, v září 1960. Původně jako „Poradní výbor advokátních 
komor a národních organizací 6 států Evropského hospodářského společenství“ 
vzešla v prvních letech své existence z Mezinárodní unie advokátů (UIA).

Prvním krokem směrem k nezávislosti na mateřské organizaci bylo jmenování 
prezidenta a přijetí „réglement organique“ v roce 1966. Její jméno se od té doby 

změnilo, avšak akronym „CCBE“ zůstal zachován.

Původně CCBE zastupovala advokátní komory 6 členských zemí EHP, dnes již 45 
evropských zemí a skrze ně více než 1 milion evropských advokátů.

CCBE může být na své úspěchy hrdá. Rád bych zmínil několik z nich: Etický kodex CCBE, 
CCBE Charta základních principů evropské advokacie, účast na přípravě Směrnice 98/5/EK 

o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta, CCBE průkaz totožnosti, intervence CCBE 
ve významných soudních případech  projednávaných na evropské úrovni, vydání praktických 

příruček pro advokáty zastupující před unijními soudy a Evropským soudem pro lidská 
práva, cena CCBE za lidská práva, ustanovení Evropského dne advokátů, 

zahájení iniciativy Evropští advokáti na Lesbu (společně s Německým 
advokátním spolkem) a, samozřejmě, pravidelné vydávání 

stanovisek, doporučení, pokynů, prohlášení ohledně témat, která 
jsou důležitá pro spravedlnost a advokátní profesi.

V průběhu let se CCBE stala uznávaným hlasem evropské 
advokátní profese a navázala úzkou spolupráci s institucemi EU 
a unijními agenturami, například Agenturou EU pro lidská práva, 
soudy EU, Evropským soudem pro lidská práva, Radou Evropy 
a rovněž s dalšími mezinárodními a evropskými advokátními 
organizacemi.

V současnosti čelíme mnoha výzvám - výkonu 
spravedlnosti v době pandemie, hrozbám 
pro právní stát, porušování lidských práv, 

útokům na advokáty po celém světě, dopadům 
technologického vývoje, digitalizaci justice, 
dopadům globalizace, liberalizaci trhů atd.

Advokáti hrají zásadní úlohu, pokud jde o přístup ke 
spravedlnosti a ochranu lidských práv a základních svobod, 
zejména práva na obhajobu a záruk spravedlivého procesu. 
Advokátní profese je základním kamenem právního státu.

CCBE se bude v tomto náročném období více než kdy jindy 
snažit o zviditelnění hlasu evropských advokátů.

Ať žije CCBE!

Proslov prezidenta CCBE
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Bývalí prezidenti CCBE v letech 2010 - 2019

2019 – José de Freitas
Portugal

I count the 60 candles of the birthday cake of the CCBE and try to dedicate each one 
to an achievement, an event or a name from the many with whom the history of the 
60 years of existence of the CCBE is written. An exercise that appeared to be easy, 
but which has proved to be of the greatest difficulty due to  so many achievements, 
events and names to commemorate on this date that the candles, many at first sight, 

run out  in the blow of the first memories.

An avalanche of candidates for the first candles came to my mind, beginning by 
the great achievements in the creation and development of a European legal 

profession,  free in movement and establishment, the consolidation and 
codification of the core values of the legal profession, the affirmation 

of the independence and dignity of lawyers, the resistance to the 
liberalisation of legal services, the demand for an ethic order for the 
digital legal world framed by integrity and impartiality and respect for 
the non-disclosure obligations, the vigilant defence of the rule of law 
and human rights, interventions in support of the independence of 
the judiciary, the aid to refugees and many events, many names that 
glitter along the lines of the history of the CCBE.

So many achievements, for so few candles!

A wind of bad memories of the degradation of the rule of law as result 
of authoritarian and populist political regimes which are disrespectful 

of the core values of the legal profession and of the human rights and 
control the administration of justice and threaten, persecute, 

imprison and kill the independent and complaining 
voice of lawyers, passed and caused the 

flames of the candles to sway and tilt, 
close of being blown out.

However, the core values of the legal 
profession rushed to protect the 
candles and the flames resumed their 
radiance.

I then realised that it would be 
better to dedicate the 60 candles 
to this rescue force in permanent 
alert, which has as its greatest 

interpreters lawyers who suffer the 
hardships of not bending in defence 
of the rule of law and who defend 
human rights firmly and at a high 
personal cost.

I have therefore decided to 
devote a candle to each of 

the lawyers murdered only 
and because of having acted 

as a lawyer.

Tragically, few, very few candles remain...



2018 – JUDr. Antonín Mokrý
Česká republika

Rok 2018 byl rokem intenzivních politických jednání o Brexitu mezi Evropskou 
unií a Spojeným královstvím, a to ohledně podmínek vystoupení Spojeného 
království z EU a o budoucí podobě jejich vzájemných vztahů. V rámci 
vyjednávání o Brexitu vyvstaly nové výzvy ohledně zachování práv občanů a 
podnikatelů, včetně advokátů.

Jako prezident CCBE jsem vynaložil maximální úsilí, abych prosadil co nejrozumnější 
řešení s cílem zajistit, že advokáti ze Spojeného království budou i nadále nedílnou 
součástí evropské advokátní profese. Též jsem upozornil na potřebu zachovat co 
nejpříznivější vzájemné podmínky jak pro občany EU, tak pro občany Spojeného království 
a podniky v Evropě i na Britských ostrovech. Podařilo se zajistit určité základní záruky 
práv občanů, stejně jako uznávání právních kvalifikací a akademických titulů a volného 
pohybu právních služeb, nicméně ambicióznější otázky ještě zbývá vyřešit v budoucí 
Dohodě o   volném obchodu.

Bohužel, rok 2018 byl velmi problematickým v oblasti právního státu. Evropská komise 
zahájila řízení o porušení povinností proti Maďarsku a Polsku. CCBE dosud monitorovala 
a bude dále pozorně sledovat potenciální dopady porušování principů právního státu 

nejen v těchto členských zemích EU, ale kdekoli v Evropské unii, jelikož je hluboce 
znepokojena jakýmkoli potenciálním narušováním demokratických a lidskoprávních 
hodnot, což by mohlo mít negativní dopady na práva občanů, nezávislost justice, 
advokáty a svobodný výkon advokátní profese, včetně samosprávy advokátních 
komor.

V této souvislosti jsem byl velmi potěšen, že v lednu 2018 
Parlamentní shromáždění Rady Evropy 

potvrdilo potřebu existence Evropské 
úmluvy o advokátní profesi a doporučilo 

tento projekt Výboru ministrů RE. Nyní, jak se zdá, 
je tento projekt na slibné cestě - momentálně ve 

fázi přípravy studie proveditelnosti - a všichni 
doufáme, že bude úspěšně dokončen. CCBE 

se do propagace Úmluvy angažovala 
mimořádným způsobem. Měl jsem 

velmi pozitivní pocity ze samotného 
veřejného slyšení ve Štrasburku 

organizovaném CCBE, v němž 
poukazovala na postavení 

pronásledovaných a 
ohrožených advokátů. 

Slyšení se zjevně 
promítlo do pozitivního 

výsledku hlasování 
P a r l a m e n t n í h o 

shromáždění.
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2017 – Ruthven Gemmell 
United Kingdom

I was fortunate in 2017 to follow as President, Michel Benichou who was an inspirational 
president and whose passion for fundamental rights had amongst other things aided 
the launch, with the DAV, of the European Lawyers in Lesvos (ELIL)organisation. 

In 2017 a delegation and I visited Athens to establish 
a new agreement with the Greek government and 

legal profession and then visit the island of Lesvos to 
observe at first-hand how the assistance to asylum 
seekers was being delivered, to meet the local Bar, who acted 
for claimants after their ELIL initial advice, and to observe the conditions 
in which they were temporarily accommodated and ‘processed’. This 
initiative, with which I am still involved as the Board member representing 
the CCBE, continues some three years later and goes from strength to 
strength.

2017 also saw the considerable strengthening of links with the 
International Association of Young Lawyers (AIJA) who joined the high 
level bar meeting with the UIA, IBA, ABA and the CCBE for the first time 
and with my high level of engagement with AIJA and its office bearers 
especially at their conference that year in Japan. This expanded our 
contact with a representative international body of the future of the legal 
profession which was, in 2017, coupled with the publication of an eBook 
on ‘Innovation and Future of the Legal profession in Europe’.

Throughout 2017 the Council continued to work towards the fundamental 
core  principles of the CCBE but on looking back at the many successes 
of the Council over many years I think the ELIL project was, to me, a very  
memorable event as it involved the active work of the Council itself, with others, 
in providing,, directly a very practical solution to a problem which dealt, quite 
manifestly, with the core principles, aims and objectives of the CCBE.
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2016 – Michel Benichou
France

The 365 days of a Presidency of the Council of Bars and Law Societies of 
Europe is a particularly short period of time to try to reform the institution and 
to carry out some of the projects which have been imagined.

The year 2016 was marked by the vote in favour of Brexit. This was a shock for 
the whole of the European Union and particularly for the Council of European 

Bars and Law Societies. European lawyers immediately assured British lawyers of their 
confraternity.

2016 was also the high point in terms of immigration to the European Union. 

In order to assume our role as lawyers and therefore as legal 
advisors, the DAV and the Council of European Bars have joined 

forces to create the operation “European Lawyers in Lesvos” 
(ELIL). 

It was an immediate success, as large sums of money were donated by some Bars 
to finance this humanitarian initiative without the help of the States or the European 
institutions. Lawyers paid to provide legal assistance to migrants. Many lawyers, 
coming from all over Europe, volunteered to leave their families, their offices and 
their comfort for a minimum of two weeks to go and live in Lesbos and give 
daily consultations to help migrants build up their files in order to obtain the 
right of asylum.

In 2017, I visited the Lesbos camp and the contacts with the lawyers 
present were, for me, a moving and important moment.

This ongoing operation demonstrates that the law is an essential 
component of humanitarian aid. No operation of this nature should 
exist without the active presence of lawyers. The Council of European 
Bars and Law Societies, together with other lawyers’ organisations, 
could take this idea forward.

Finally, the European Bar Council has resolutely turned its attention to 
new technologies and the future of lawyers, on the one hand within the 
committees devoted to these topics (new technologies and the future 
of the profession) but above all by organising a colloquium in Paris in 
October 2016 to address all the issues related to this digital revolution 
and the way in which lawyers can approach it. Lawyers from various 
continents were present and worked together during this day. It was a 
comfort to see the modernity of our profession. Many were skeptical 
about the success of such a conference. However, when 
the European Bar Council, with its team of competent 
permanent staff, experts, committee members 
and members of the presidency is mobilised, 
success is assured. The e-book that has been 
produced from this event demonstrates the 
quality of the interventions and debates.

The Council of European Bars is therefore 
in good shape. Sixty is certainly a 
respectable age, but it does not detract 
in any way from its dynamism, its 
willingness to serve lawyers and its 
futuristic vision of our profession. Thus, 
as Jean-Jaurès, a French politician, used 
to say: “We must have no regrets for the 
past, no remorse for the present, and an 
unshakeable confidence in the future”.
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2015 - Maria Ślązak 
Poland

In my presidency, I concentrated on how to increase - by various speaking 
opportunities - the visibility of the CCBE, its activities and its achievements among 
lawyers and lawyers’ organisations. With the same objective, I initiated a translation 
of the CCBE newsletter into several national languages, in particular into languages 
of those member states who joined the EU at the latter stage, as well as those of our 

associate and observer members. 

To help new members to speed up their active participation in our activities, I proposed 
“Twinning Agreements” between more experienced members and newcomers. 

In presence of President Lech Wałęsa - creator of “Solidarity”, the 
Twinning Agreement between the Georgian Bar Association and 
the Polish National Bar Council of Attorneys at law, was signed 
on the occasion of the Plenary Session in Gdansk on 27-30 May 
2015, which took place in the so-called BHP Hall - a symbol of 
fight against communism, where the Polish non-violent road to 
real freedom and independence started. 

The last months of my presidency were marked with a tragedy that occurred 
in Paris and Brussels – terrorist attacks, and one of them happened so close 

to the CCBE premises. The majority of the CCBE delegations supported the 
CCBE Presidency in cancelling the Standing Committee that was foreseen to 

be held in Mons. In this context, I really admired the position expressed by 
the French and Belgian colleagues to stand against violence and attacks 

and to meet in Mons despite of potential danger. 

A very bright element of my term was the Standing Committee 
in London in February 2015 – as the President of our 

prestigious organisation I was invited at a reception 
at Buckingham Palace and had great pleasure talking 
with Queen Elizabeth II, who expressed kind interest 
in our activities.

I am really proud that as the third woman who 
presided the CCBE, where I met a lot of wonderful 
people and with many of whom I built very friendly 

relations and stay in contact till today. 
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2014 – Aldo Bulgarelli 
Italy

I had the honour to be President of the CCBE.

I had the privilege of working with so fantastic people from the CCBE delegations 
and staff, always treating and considering each and everyone of them as he/she was 
really the most essential part of the CCBE, which indeed was the case.

I signed the act of purchase of our beautiful premises in Rue Joseph II in Brussels.

I started our European Lawyers’ Foundation, a fundamental instrument to allow CCBE 
members to enjoy EU Projects, without involving directly the CCBE staff, already in that 
time extremely engaged, as it still is nowadays.

It was a pleasure for me to inaugurate the tradition of  
European Lawyers’ Day.

During my Presidency, I tried to give our Plenary Sessions and 
Standing Committees some touch of formality and ceremony, in 
order to better underline the importance of the role that CCBE 
meetings have: so that the European anthem was played 
at the beginning, and the CCBE flag was exposed at the 
Presidency table.

I always tried to scrupulously respect the timing of the 
meetings which I presided: to recall everyone not to 
dedicate too much time to coffee breaks and lunches, I 
gave the CCBE as my personal gift a quite sonorous bell.

I believe that CCBE Past Presidents (me excluded, of 
course) are a value to be preserved and recognised: so I 
organised, on the occasion of Plenary Sessions, a lunch 
with them.

During the Presidency of my successor, Maria Ślązak, I 
had the opportunity of meeting Lech Wałęsa: it was 
a touching, special moment, which marked me 
forever.

It is difficult to describe the emotion of 
meeting such an important person who, 
together with Pope John Paul II (whom 
I was so lucky to meet and greet as well 
personally in 1979), had the incredible 
merit to start the breakup of Communism.
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2013 – Evangelos Tsouroulis 
Greece

2013 brought one of our most significant challenges to date. The continued 
imposition of austerity measures by governments, EU Authorities and in 
particular the ‘troika’, aimed at staving off economic crisis, directly affected the 
citizens’ right to access to justice; the independence of the judiciary; and the 
independence and regulatory authority of the Bars throughout Europe.

Together with my colleagues in the Presidency, Aldo Bulgareli, Maria Ślązakand Michel 
Benichou, we reinforced existing and established new ties with EU institutions, particularly 
with E.C. Vice-President and Commissioner of Justice Viviane Reding and Commissioner 
of Internal Market Barnier, both of whom recognized the role of the CCBE and the 
independence of the Bars. I represented the CCBE and spoke about ‘The Independence 
of Justice’ at the Assisses de la Justice conference organized by the Directorate-General 
for Justice. Additionally many CCBE delegates were speakers at a Law Conference 
organised by the Directorate-General of Internal Market where Commissioner Barnier 
praised “Regulation” and the Establishment Directive.

The rapid expansion of the CCBE’s excellent work on projects 
resulted in the decision for this huge effort to be handled by a 

separate, affiliated organisation which led to the creation of the 
European Lawyers’ Foundation. 

At the same time for the better protection of the CCBE’s position and finances, it was 
resolved to purchase our current premises.

During this time the CCBE closely monitored the difficulties faced by lawyers in 
Turkey. As a consequence of their support for defence lawyers in a controversial 
conspiracy trial, the President and Council Members of the Istanbul Bar 
Association faced harassment from both politicians and the judiciary. In 
recognition of their principled stance, the CCBE Human Rights Award for 2013 
was awarded to them.

The Greek Bars were honoured to host the May Plenary in Athens which took 
place alongside the first Conference on Human Rights, at which the Vice-
President of the European Court of Human Rights and the President of the 

Council of State of Greece were the main speakers.

The CCBE, true to its founding principles and aims, still has and will continue to 
have the vision and courage of an eagle to face and successfully deal with all the 
challenges as the representative and voice of European lawyers.
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2012 – Marcella Prunbauer-Glaser 
Austria

My Presidency in 2012, soon after the CCBE had celebrated its 
50th Anniversary at the place of its “birth” in Basle, could be summarised as 
a continued year of harsh winds of change blowing at the profession and 
the autonomy of Bars and Law Societies, which was particularly driven by 
the consequences of the financial crisis, the “troika-siege” experience in 

some member bars and continued efforts to “liberalise” the regulatory framework under 
commercial competition viewpoints, on one hand, combined with quite some 

positive moves of the CCBE towards something new. 

The new moves included a first time ever Plenary 
Session in the premises of the European Court of 
Human Rights in Strasburg which underlined the 

very important work of the CCBE in the area 
of fundamental rights, a profound economic study 
to counter the recurring arguments for the need of further 
liberalisation (the Yarrow Report) and the move in the true 
sense of the word to the new premises which are still the 
current seat of the organisation. 

I am glad to see that the first introduction of an 
annual report in 2012 as means of information for our 
constituents about the multiple tasks and activities of the 
CCBE during each year has prospered well and became 
a good tradition. These annual reports could also serve 
as treasure chest once it should be decided to update 
the former booklet of the History of the CCBE which was 
once dedicated to the CCBE by one of my predecessors 
– maybe at the occasion of a next anniversary.

Years of upheaval have not ended yet and winds of change 
are blowing steadily. The CCBE has now 60 years of good 
experience to face and cope duly with new challenges and 
will certainly continue to do so. Happy Anniversary and ad 

multos annos!
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2011 – Georges-Albert Dal
Belgium

I joined the Belgian delegation in 1995, when I was President of the French-speaking 
order of the Brussels Bar.

Heinz Weil was the CCBE President, but my involvement at the time was 
fleeting because I was a practising President of the Bar while being active in 
the European Bars Federation, of which I was to become president at the end 

of my term of office. At the end of this presidency, I was able to become more 
actively involved in our work through becoming Information Officer, then Head of 
the Belgian delegation.

Over the years, I became more active and chaired various committees, which gave 
me the opportunity to study in depth the ethical principles of the profession from 
an international perspective. It was comparative ethics live. Fascinating!

All these contacts have created a network of strong friendships. These friendships 
led to my election as CCBE Second Vice-President in 2009. I had the privilege to work 
under the presidency of Anne-Birgit Gammeljord, then under the presidency of José-
María Davó-Fernández and finally, after my presidency in 2011, alongside my friend 
Marcella Prunbauer. 

During these four years, I had the immense 
privilege of living at the heart of the European 
Bar, a group of more than one million 
colleagues who have the essential in 
common.
Memories? There are too many. I’ll remember two 
of them. The Three Bars Meeting bringing together 
Japanese, Chinese and European bars in Tianjin 
where Marcella Prunbauer, Jonathan Goldsmith 
and I experienced the inside of China and found 
ourselves lost in a unilingual crowd, amidst 
incomprehensible inscriptions, without a Latin 
character or a word in English.

But above all, that day in Vienna when, on the 
occasion of the Präsidentenkonferenz, a small 
group helped me for several hours to draw up 
the French and English texts of the ten core 
principles of the profession which, together 
with the Code of Conduct, are one of the 
cornerstones of the CCBE.
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2010 - José María Davó Fernández 
Spain

My presidency took place in 2010, during the 50th anniversary of the CCBE. 
A special commemorative programme was organised on the occasion. 
Starting with a colloquium in Brussels in January on professional 
secrecy/legal professional privilege, with the participation of judges from 
EU Courts, it continued with a meeting of the Presidents of the European 

and South American national councils of lawyers in May in Malaga (Spain), analysing 
human rights in each of their countries, followed by a ceremony in Basel (Switzerland) 
commemorating the founding act, and ending with a conference in November on legal 
aid, with the intervention of the European Commission Vice-President Viviane Reding.

A book on the fiftieth anniversary was also published, with a summary of the history 
of the organisation. All former CCBE Presidents and the Presidents of the two 

European Union Courts contributed to this book.

The Human Rights Award, created on my 
initiative three years earlier, was given to 

two Mexican lawyers defending the victims 
of mass murders of women, which led to 

the creation of the criminal category of 
femicide.

In addition, I travelled the world to spread the importance 
of our organisation. As an anecdote, I could tell you 
that when I attended the historic ceremony of the first 
joint meeting of Serbian and Croatian lawyers at the 

Parliament in Belgrade, after the clashes between the 
two countries, all speakers spoke in Serbian or Croatian, 
without me being able to understand anything they were 
saying. Surprisingly, I was invited to speak without prior 
notice. I spoke in English and French, without being sure 
that the assistants could understand me either! 

Fortunately, at the end of the ceremony, some of the 
international observers present congratulated me for having 

spoken about the work of harmonising lawyers, as 
well as about the use of both languages, 

as a sign of union between the two 
peoples.
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Milníky v historii CCBE

Úvahy CCBE k právním 
aspektům umělé inteligence 
(AI)2020

Příručka CCBE k používání 
systému elektronické 
podatelny v rámci soudů EU2019

  Příručka CCBE-CEPEJ o 
mediaci pro advokáty

  Doporučení CCBE k 
bezplatné právní pomoci2018

První CENA CCBE ZA 
LIDSKÁ PRÁVA udělena 
advokátní organizaci 
Advokáti  bez hranic (Avocats 
Sans Fronti ères)2007

  CCBE prakti cké pokyny 
pro advokáty zastupující 
v řízeních o předběžné 
otázce před Soudním 
dvorem 

  Pokyny CCBE pro 
advokáty ohledně 
používání služeb cloud 
computi ngu

2012

ZAVEDENÍ 
IDENTIFIKAČNÍHO 
PRŮKAZU CCBE, který je 
uznávám Soudním dvorem 
EU a Tribunálem1978

ETICKÝ KODEX CCBE 
upravující přeshraniční 
činnost advokátů1988

Intervence CCBE v řízení 
před Soudním dvorem EU ve 
věci AM&S Europe Limited 
proti  Komisi Evropských 
společenství, zaměřená 
na otázku důvěrnosti  
komunikace podnikových 
právníků

1979

CCBE prakti cké pokyny 
pro advokáty zastupující v 
řízeních o přímých žalobách 
před Tribunálem & prakti cké 
pokyny pro advokáty 
zastupující v řízeních o 
předběžné otázce před 
Soudním dvorem

2015

  CCBE a Německý 
advokátní spolek (DAV) 
společně zahájili projekt 
EVROPŠTÍ ADVOKÁTI 
NA LESBU (ELIL)

  Pokyny CCBE pro 
advokátní komory 
ohledně volného pohybu 
advokátů v EU

  Doporučení CCBE 
ohledně zachování 
důvěrné komunikace 
mezi advokátem a 
klientem v souvislosti  se 
sledovacími akti vitami

2016

Založení CCBE

1960

Směrnice o usazování 
advokátů (98/5/EK) 
usnadňující usazování 
advokátů EU v jiném 
členském státě1998

  Příručka CCBE pro 
advokáty ohledně 
zastupování před ESLP

  Ustanovení 
EVROPSKÉHO DNE 
ADVOKÁTŮ2014

Směrnice Rady o volném 
pohybu advokátů (77/249/
EHS), která umožňuje 
advokátům ze zemí EU 
dočasně poskytovat služby v 
jiném členském státě EU1977

CCBE se osamostatnila 
a stala se nezávislou na 
Mezinárodní unii advokátů 
(UIA)1966

CCBE CHARTA 
ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ 
EVROPSKÉ ADVOKACIE2006

ZALOŽENÍ NADACE 
EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ 
(ELF)2013

13



Obrana ochránců

Zatčení | vazba | odnětí svobody | trestní stíhání

Vražda | pokus o vraždu | smrt

Výhružky | napadení | obtěžování | špatné 
zacházení | zákaz cestování | vloupání | únos

Zbavení práva vykonávat advokátní profesi
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ČINNOST CCBE

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CCBE

Plenární zasedání CCBE se uskutečnilo 
dne 4. září online formou. Zasedání bylo 
zahájenou minutou ticha k poctě turecké 
advokátky Ebru Timtik, která zemřela dne 
27. srpna v důsledku protestní hladovky 

za spravedlivý proces. 

CCBE poté přivítala významného 
hosta: paní Birgit Van Hout, regionální 
zástupkyni pro Evropu z Úřadu vysokého 
komisaře pro lidská práva při OSN. Ve 
svém proslovu hovořila o úloze zvláštního 

zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a obhájců, 
útocích na advokáty a významu Základních zásad o 
úloze advokátů, pozici mezinárodních lidských práv 
v rámci EU, mechanismech na ochranu právního 
státu v Evropě a mechanismech na ochranu 
lidskoprávních ochránců jak mimo, tak v rámci EU. 
Celý proslov je dostupný zde. 

Na Plenárním zasedání se mimo jiné jednalo o: 
lidských právech, plánu pro digitalizaci justice, 
právním předpisu o digitálních službách, akčním 
plánu Komise v oblasti boje proti praní špinavých 
peněz a reformě Tribunálu.
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GERMAN PRESIDENCY EVENTS 

24. září: viceprezident James MacGuill se 
zúčastnil virtuální konference německého 
předsednictví v Radě EU na téma Evropský zatýkací 
rozkaz: současné výzvy a cesta vpřed

16. července: viceprezidentka Margarete von 
Galen a viceprezident James Mac Guill se zúčastnili 
konference na téma Přístup ke spravedlnosti 
v digitální éře – perspektivy a výzvy, kterou 
zorganizovalo německé Minsterstvo spravedlnosti 
a ochrany spotřebitele. 

ZASEDÁNÍ L5 

ODPOVĚĎ CCBE NA PLÁN EVROPSKÉ KOMISE PRO DIGITALIZACI JUSTICE V EU

V rámci své nové digitální strategie  
podporuje Komise používání digitálních 
nástrojů a pobízí všechny sektory, aby 
urychlily svou digitální transformaci.

Tento trend se týká rovněž oblasti 
justice a dne 30. července 2020 Komise publikovala 
Plán pro digitalizaci justice v EU. Tato iniciativa 
má zásadní význam pro advokáty, jakožto jedny 
z hlavních uživatelů justičních systémů. CCBE 
z tohoto důvodu ve svých připomínkách  k Plánu 
zdůraznila, že je důležité, aby se advokáti skrze 
své advokátní komory plně zapojili do rozvoje 
elektronické justice. CCBE věří, že digitalizace 
justice může přinést mnoho výhod, například lepší 
přístup ke spravedlnosti a zrychlení a zefektivnění 
řízení. Tento vývoj musí být nicméně doplněn 
dostatečnými zárukami spravedlivého procesu a 
ochranou advokátní povinnosti mlčenlivosti.

CCBE tudíž navrhuje zavedení souboru minimálních 
celoevropských standardů, které by národním 
systémům elektronické justice umožnily zaručit 
právo na spravedlivý proces. CCBE rovněž vyzývá 
unijní instituce, aby co nejdříve přijaly právní nástroj 
ustanovující platformu e-CODEX jako společný 
mechanismus pro standardizovanou bezpečnou 
výměnu přeshraničních informací v soudních 
řízeních mezi členskými státy EU. 

Ve své odpovědi na konzultaci Evropské komise k 
Bílé knize o umělé inteligenci ze dne 5. května 2020 
CCBE poukazuje na možné využití nástrojů umělé 
inteligence v oblasti justice a zdůrazňuje, že je 
potřeba tyto nástroje náležitě uzpůsobit prostředí 
justice s ohledem na zásady a procesní strukturu 
utvářející soudní řízení. 

6. července: prezident CCBE Ranko Pelicarić 
a viceprezidentka Margarete von Galen se dne 6. 
července zúčastnili online zasedání skupiny L5, 
které bylo zaměřeno na problematiku vedoucích 
pozic žen v advokátní profesi a řízení vztahů s 
advokátními komorami, jež nejsou nezávislé. 

Členy skupiny L5  jsou tyto advokátní organizace: 
Mezinárodní advokátní komora (IBA), Americká 
advokátní komora (ABA), Mezinárodní asociace 
mladých právníků (AIJA) a Mezinárodní unie 
advokátů (UIA).
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AMERICKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

Finalizace projektu REFOTRA

31. července: Prezident CCBE se zúčastnil 
virtuálního výročního zasedání Americké advokátní 
komory (ABA) – Zasedání pro spravedlnost, 
zejména pak jeho části věnované tématu „Justice 
v hledáčku: ochrana nezávislosti justice – základní 
princip spravedlnosti – v USA a ve světě“.

VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt REFOTRA (Uznávání zahraniční 
odborné přípravy advokátů) byl 
dokončen v červnu 2020. Uznávání 
zahraniční odborné přípravy advokátů 
(tj. školení, které advokáti absolvovali v 

jiném členském státě, než je ten, kde jsou zapsáni) 
je předmětem zájmu Výboru CCBE pro vzdělávání již 
několik let. V únoru 2017 podepsalo 40 evropských 
advokátních komor Memorandum CCBE o 
vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního 
profesního vzdělávání advokátů .

Memorandum bylo důležitým krokem směrem 
k vzájemnému uznávání. Signatáři memoranda 
odsouhlasili, že: „Počet hodin nebo kreditů/kurzů 

celoživotního vzdělávání, které získají advokáti 
zapsaní u komory členského státu, by měly být 
uznány v jejich domovských jurisdikcích, což 
jim pomůže naplnit požadavky na celoživotní 
vzdělávání, a to v souladu s národními, regionálními 
nebo místními pravidly či právními předpisy a bez 
předsudků k národním, regionálním nebo místním 
hodnotícím systémům.“

Hlavní cíle a fáze projektu REFOTRA

Projekt byl rozčleněn do 3 navazujících 
etap, z nichž každá měla důležitý cíl: 

1. dokončit výzkum CCBE provedený v 
letech 2015 a 2016 na téma režimů 

povinného celoživotního vzdělávání s 
cílem lépe porozumět současné situaci 
vzájemného uznávání přeshraničního 
vzdělávání v členských státech EU;

2. vytvořit doporučení;

3. společně s advokátními komorami některých 
členských států EU zhodnotit, jak by takové 
uznávání vycházející z doporučení(ch) 
fungovalo.

V rámci první etapy projektu REFOTRA vytvořila jeho 
hlavní skupina dotazník k celoživotnímu vzdělávání 

advokátů. Výsledky dotazníku byly zkompilovány 
do Hodnotící zprávy ohledně stavu uznávání 
zahraničního vzdělávání v členských státech EU a 
EHP.

Výstupem druhé etapy bylo Doporučení CCBE k 
řešením, jak usnadnit uznávání přeshraničního 
vzdělávání, jež bylo schváleno v červenci 2019.

Během třetí etapy projektu byl odzkoušen návrh 
vzorového certifikátu pro účely školení v rámci 
přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů 
dobrovolně přihlášenými advokátními komorami a 
jeho organizátory.

Během třetí etapy se uskutečnily dva typy testování 
– skutečné a simulované (vzhledem k obavám, že 
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Reports_Studies/REFOTRA-Certificate-template.pdf


MIGRACE

CCBE dne 26. srpna 2020 odpověděla na 
konzultaci Evropské komise k návrhu 
nového paktu o imigraci a azylu a 
mimo jiné zdůraznila, že všem, kdo 
žádají o mezinárodní ochranu musí být 

poskytnuty náležité právní a procesní informace. 
Odpověď CCBE je dostupná zde. 

Dne 2. června se místopředsedkyně 
Výboru CCBE pro migraci, Noemi 
Alarcon, zúčastnila jako řečnice 
webináře na téma „Migrační politika 
EU, správa hranic a azylová reforma v 

období po ¢uprchlické krizi¢: směrem k účinnému 
prosazování práva?“, kde sdílela své zkušenosti 

z praxe s uplatňováním unijního práva v oblasti 
správy hranic EU. Dne 23. července se předseda 
Výboru pro migraci, David Conlan Smyth, zúčastnil 
webináře Evropského podpůrného úřadu pro otázky 
azylu (EASO), jenž byl věnován dopadům COVID-19 
na EASO a azylové a přijímací systémy v Evropské 
unii.

Konzultace k návrhu nového paktu o 
migraci a azylu

Účast na externích akcích

by během krátkého časového úseku, během něhož 
testování probíhalo, nebyl odevzdán dostatečný 
počet skutečných vzorových certifikátů).

Na základě hodnocení počtu použitých certifikátů 
a poskytnuté zpětné vazby byla vypracována 
Hodnotící zpráva třetí etapy, jejíž závěr uvádí, že „s 
ohledem na pozitivní ohlasy během testovací fáze 
a za předpokladu podpory jednotlivých advokátních 
komor se doporučuje, s cílem usnadnit uznávání 

přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů 
v rámci EU, používání vzorového certifikátu 
REFOTRA.“

Za tímto účelem vyzýváme členy CCBE, aby tento 
vzorový certifikát používaly a rovněž aby jej dle 
možností rozeslali organizátorům školení.

Více informací o tomto projektu naleznete zde: 
https://www.ccbe.eu/actions/projects/
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LIDSKÁ PRÁVA

ZÁKLADNÍ ZÁSADY OSN O ÚLOZE ADVOKÁTŮ 

Od června 2020 rozeslala CCBE více než 
30 dopisů a připojila se k řadě iniciativ 
na podporu ohrožených advokátů 
v Bahrajnu, Bangladéši, Bělorusku, 
Kamerunu, Číně, Egyptě, Haiti, 

Indii, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mexiku, 
Pákistánu, Srí Lance, Súdánu, Thajsku, Turecku a 
Zimbabwe.

Všechny dopisy CCBE na podporu ohrožených 
advokátů jsou dostupné na portálu CCBE o lidských 
právech „Obrana ochránců“ a další společné 
iniciativy lze najít na témže portálu v záložce “další 
iniciativy”. 

Zvláštní pozornost byla věnována postavení 
advokátů v Turecku, Íránu a Bělorusku.

Turecko: CCBE byla hluboce zasažena smrtí 
turecké advokátky Ebru Timtik, jež zemřela v 
důsledku protestní hladovky, kterou zahájila v 
lednu 2020 v boji za spravedlivý proces pro sebe a 
své kolegy. CCBE její případ i případy jejích kolegů 
sledovala a podporovala je od počátku, kdy s nimi 
byla zahájena soudní řízení.

CCBE rovněž vyjádřila velké znepokojení ohledně 
přijetí nového návrhu zákona, nyní již zákona č. 
7249, účinného od 15. července 2020, jenž reformuje 
volební systém orgánů komory a dále omezuje 
nezávislost advokátních komor a advokátní profese 
v Turecku.

Írán: Situace íránské advokátky Nasrin Sotoudeh 
(nositelky ceny CCBE za lidská práva pro rok 2019, 
společně s Abdolfattahem Soltanim, Mohammadem 
Najafim and Amirsalarem Davoudim) je obzvláště 
znepokojující. Dne 11. srpna 2020 zahájila Nasrin 
Sotoudeh protestní hladovku, kterou se domáhala 
propuštění politických vězňů ohrožených nemocí 
COVID-19. Její zdraví se v posledních dnech 
zhoršilo a byla převezena do nemocnice. CCBE se 
pravidelně obrací na íránské orgány s žádostí o její 
propuštění a nadále ji podporuje.

Bělorusko: CCBE odsoudila nedávné zatčení 
několika advokátů v souvislosti s proběhlými 
prezidentskými volbami.

U příležitosti 30. výročí přijetí Základních 
zásad OSN o úloze advokátů vydala 
CCBE společné stanovisko, ke kterému 
se připojilo více než 60 národních a 
mezinárodních advokátních komor 

a organizací, v němž vyzývá k efektivnějšímu 
uplatňování záruk poskytovaných Základními 
zásadami OSN o úloze advokátů a znovu vyjadřuje 
silnou podporu Radě Evropy a její práci na 
připravované Evropské úmluvě o advokátní profesi.
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DANĚ

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

V návaznosti na podporu vyjádřenou 
delegacemi CCBE bude CCBE 
intervenovat ve věci ústavní stížnosti 
belgických advokátních komor proti 
některým ustanovením belgické 

vnitrostátní úpravy implementující Směrnici DAC 
6. DAC 6 odkazuje na směrnici Rady EU 2018/822, 
kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o 
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 
daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, 
která se mají oznamovat. Tato směrnice stanoví 
zprostředkovatelům a daňovým poplatníkům 
povinnost podávat informace daňovým orgánům 

o přeshraničních uspořádáních. Směrnice rovněž 
vyžaduje automatickou výměnu těchto informací 
mezi členskými státy EU. Stížnost se zaměří 
na ustanovení týkající se ochrany důvěrnosti 
komunikace mezi advokátem a klientem/advokátní 
povinnost mlčenlivosti. Belgická stížnost dále 
požaduje zaslání žádosti o rozhodnutí o předběžné 
otázce Soudnímu dvoru EU. V případě, že belgický 
Ústavní soud takovou předběžnou otázku 
Soudnímu dvoru EU položí, intervence CCBE na 
úrovni belgického Ústavního soudu by jí rovněž 
umožnila intervenovat v řízení před Soudním 
dvorem EU. 

Dne 4. září CCBE přijala stanovisko 
ohledně fungování Tribunálu po jeho 
reformě v roce 2015. Stanovisko 
přispívá do probíhající diskuze o 
reformě justičního rámce Soudního 

dvora EU a komentuje efektivnost Tribunálu, 
nezbytnost a účinnost navýšení počtu soudců na 
54 a zřizování dalších specializovaných senátů 
a/nebo strukturální změny. Proces reformy byl 
zahájen v roce 2015 v návaznosti na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady zdvojnásobit počet 
soudců Tribunálu. Soudní dvůr EU v současné době 
připravuje zprávu o fungování Tribunálu, kterou 
musí předložit Evropskému parlamentu a Radě do 
konce roku 2020.

DAC 6 – intervence CCBE ve věci 
stížnosti belgických advokátních 
komor

Připomínky CCBE k fungování 
Tribunálu po jeho reformě v roce 2015
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20200904_CCBE-comments-on-the-functioning-of-the-General-Court.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20200904_CCBE-comments-on-the-functioning-of-the-General-Court.pdf


TRESTNÍ PRÁVO

PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Výbor pro trestní právo během svého 
červnového zasedání s potěšením 
přivítal dva odborníky z trestněprávní 
skupiny německého předsednictví 
v Radě EU, kteří představili priority 

německého předsednictví (jehož funkční období 
bylo zahájeno 1. července). Tito dva odborníci 
zodpovídali v době německého předsednictví za 
vyjednávání o otázkách elektronických důkazů, 
evropského zatýkacího rozkazu, Úřadu evropského 
veřejného žalobce a souvisejících tématech.  Tato 
nesmírně otevřená a užitečná výměna názorů byla 
pro Výbor CCBE velmi přínosná, stejně jako získané 
informace o nejnovějším a očekávaném vývoji v 
těchto oblastech. Výbor rovněž uvítal setkání a 
výměnu názorů s panem Wouterem Van Ballegooij, 
autorem studie o provádění evropského zatýkacího 
rozkazu.

Dne 12. září se předseda Výboru CCBE pro trestní 
právo, Ondrej Laciak, zúčastnil konference Evropské 
trestní advokátní komory, kde hovořil o Úřadu 
evropského veřejného žalobce a úloze obhajoby.

Dne 7. května 2020 přijala Evropská 
komise Akční plán pro komplexní 
politiku EU v oblasti předcházení praní 
peněz a financování terorismu. Akční 
plán obsahuje šest pilířů, z nichž dva 

mají klíčový význam pro advokátní profesi. První 
z nich se týká nařízení (spíše než směrnice) a 
druhý dohledu na unijní úrovni a zřízení orgánu 
dohledu EU, jeho přesná podoba však v této fázi 
ještě není jasná. Komise zahájila k Akčnímu plánu 
veřejnou konzultaci, do které se bylo možné zapojit 
do 26. srpna 2020. Svou odpověď na Akční plán 
předložila CCBE v srpnu společně s dalšími dvěma 

doplňujícími dokumenty „Efektivita předpisů proti 
praní špinavých peněz – cesta k efektivnímu boji 
proti praní výnosů z trestné činnosti“ a „Přiměřenost 
předpisů proti praní špinavých peněz: vyvažování 
boje proti praní výnosů z trestné činnosti právy na 
ochranu občanů“. Vývoj ohledně Akčního plánu 
CCBE pozorně sleduje.

Odpověď CCBE na Akční plán Komise 
v oblasti předcházení praní peněz a 
financování terorismu
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf


SPOLEČNÝ PROJEKT ELF A CCBE

MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY (ILS)

VV roce 2019 Evropská komise zadala 
veřejnou zakázku Nadaci evropských 
advokátů (ELF) a CCBE na projekt 
„Rozvoj a organizace vzdělávaní pro 

advokáty v oblasti předpisů EU pro boj proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu (AML/
CTF)“. Práce na tomto projektu byla zahájena dne 
18. listopadu 2019 a bude trvat 24 měsíců. Projekt 
sestává ze tří různých bloků aktivit: (1) návrh 
strategie pro vzdělávání advokátů, pokud jde o 
jejich povinnosti vyplývající ze směrnic AML/CTF; 
(2) příprava vzdělávacího programu na úrovni EU; a 
(3) vzdělávací aktivity.

Více informací naleznete na webové stránce 
věnované projektu http://aml4lawyers.eu/ a na 
webu a sociálních sítích CCBE a ELF.

Během červnového zasedání Stálého 
výboru CCBE delegace schválily 
informační balíček sestávající z:

 

 Z tabulky s přehledem pravidel pro právní 
postavení advokátů z třetích zemí 
(zahraniční právní konzultant) v každém 
členském státě EU a ve Velké Británii,

 Z dokumentu k vzorové dohodě o vzájemném 
uznávání (MRA) v oblasti právních služeb,

 Z dokumentu o mezinárodní výměně informací 
mezi advokátními komorami v souladu s 
pravidly GDPR, a 

 Z komentáře k právnímu základu pro právní 

služby obsaženém v Dohodě o partnerství 
mezi EU a Velkou Británií (analýzy návrhu 
Dohody mezi EU-VB/VB-EU zahrnující velmi 
předběžné závěry, které se však budou 
odvíjet od dalších jednání).

Předseda Výboru CCBE pro mezinárodní právní 
služby, Carlo Forte rovněž hovořil na webináři 
zorganizovaném Francouzskou advokátní komorou 
(Conseil National des Barreaux) o volném pohybu 
advokátů. Jeho intervence byla konkrétně věnována 
těmto otázkám: „Volný pohyb advokátů v rámci 
Evropské unie: jakou podobu má obecný rámec 
a které otázky mají pro britské advokáty stěžejní 
význam? Na jaké dohodě CCBE v současné době 
pracuje v rámci svého Výboru pro mezinárodní 
právní služby?”

zdělávání advokátů v oblasti boje proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu
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Právní stát

Dne 30. září 2020 zveřejnila Evropská komise První výroční zprávu o stavu právního státu. Jak bylo oznámeno v politických 
pokynech předsedkyně Komise von der Leyen, tato zpráva je součástí komplexního mechanismu právního státu a je jednou 
z iniciativ pracovního programu Komise pro rok 2020. Tento mechanismus zahrnuje všechny členské státy EU a sleduje jak 
pozitivní, tak negativní vývoj ve vztahu k právnímu státu. Příspěvek, který CCBE odeslala Evropské komisi v květnu 2020 je 
zmíněn ve zprávě na str.5.

V oblasti justice zpráva poukazuje na to, že řada členských států, 
a to zejména ty, v nichž je nezávislost justice tradičně vnímána 
jako na vysoké úrovni, provádí reformy za účelem posílení justiční 
nezávislosti a omezuje vliv moci výkonné a zákonodárné nad mocí 
soudní. Nicméně pohled na hodnocení z jednotlivých zemí ukazuje, 
že nezávislost justice je v některých členských státech i nadále v 
ohrožení, což v některých případech vyústilo v řízení pro porušení čl. 
7(1).

Zpráva zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ještě více upozornila na 
potřebu digitalizace justičních systémů. Pandemie poukázala na 
nezbytnost urychlení reforem v oblasti digitalizace řízení případů 
justičními orgány, výměny informací a dokumentů s účastníky řízení 
a advokáty a vyzdvihla potřebu nepřetržitého a snadného přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny (viz str. 11-12).

CCBE se bude výsledky této zprávy dále zabývat a v rámci další 
spolupráce s Evropskou komisí za účelem posílení právního státu v EU 
bude upozorňovat na zásadní úlohu advokátů a advokátních komor. 

Evropští advokáti na Lesbu (ELIL)

Dne 8. září došlo ke zpustošení přijímacího centra Moria několika požáry, jež se naštěstí obešlo bez ztrát na životech. Celý kemp 
je nicméně zničen. Všichni, kdo zde pobývali museli tudíž kemp opustit a zůstali tak uvězněni na silnicích mezi městem Moria 
a Mytiléna. 

Tým ELIL je v bezpečí a je v kontaktu s žadateli, zejména nezletilými bez doprovodu. ELIL stále nemá přístup do kempu a 
vláda vyhlásila s okamžitou platností na Lesbu čtyřměsíční stav nouze. ELIL momentálně pracuje ze své kanceláře ve městě 
Mytiléna a připravuje žadatele na jejich azylový pohovor jako za normálních okolností (v nejvyšší možné míře). Jakmile bude 
jasnější, kde budou lidé umístěni, ELIL se zaměří na možnosti, jak jim nejlépe poskytnout dostupnou právní pomoc. https://www.
europeanlawyersinlesvos.eu/

Pozornost je nyní naléhavě zaměřena na dočasné přístřeší a jídlo pro asi 12 
000 lidí, kteří se stále nacházejí na silnici mezi městy Mytiléna a Moria. Na 
unijní úrovni již byla podniknuta řada kroků. Všech 406 nezletilých osob bez 
doprovodu bylo přemístěno na řeckou pevninu a očekává se, že další přesuny 
a relokace proběhnou v dalších několika měsících. Podle Evropské komise jsou 
v tuto chvíli zajištěny zásoby potravin a vody. V tomto ohledu Komisařka pro 
vnitřní věci Ylva Johansson učinila v rámci diskuze na Plenárním zasedání 
Evropského parlamentu dne 17. září prohlášení ohledně „potřeby okamžité a 
humanitární odpovědi EU na současnou situaci v uprchlickém kempu Moria“, 
které je k dispozici zde. 

Tato humanitární krize ukazuje více než kdy dříve, že je bezodkladně nezbytné 
nalézt trvalá a udržitelná řešení k zajištění bezpečnosti a základních 
práv žadatelů o azyl a migrantů, na které se vztahuje ochrana unijního a 
mezinárodního práva a že existuje naléhavá potřeba ryze evropské migrační 
a azylové politiky.

NOVINKY Z EVROPY
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1756
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_ROL_20200514_ROL-Survey.pdf
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/intervention-european-parliament-plenary-session-debate-need-immediate-and-humanitarian-eu-response_en


Evropská úmluva o advokátní profesi

Dne 9. září přijal Výbor pro právní záležitosti Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy (PACE) návrh usnesení, vycházejícího ze zprávy připravené 
panem Aleksandrem Bashkinem (Ruská federace), jenž požaduje, aby 
národní legislativní rámce zaručily „efektivitu, nezávislost a bezpečnost práce 
advokátů“, čehož mají dosáhnout zejména tím, že zajistí, aby vnitrostátní 
právní předpisy a postupy vymáhání práva zlepšily podmínky a záruky pro práci 
advokátů.

Výbor pro právní záležitosti rovněž přijal návrh doporučení, na základě téže 
zprávy uvedené výše, v němž vyzývá Výbor ministrů, aby přednostně pokročil s 
přípravou a přijetím právně závazného nástroje a znovu zopakoval svou výzvu, 
kterou učinil v doporučení PACE 2121 (2018), k zřízení platformy na ochranu 
advokátů před zásahy do výkonu jejich profese. 

Studie Evropské komise o e-Justici

Dne 14. září publikovala Evropská komise dvě hloubkové studie o e-justici, jednu studii o používání inovativních technologií 
v oblasti justice a druhou o elektronickém přeshraničním trestním soudnictví. První studie zkoumá stávající politiky v oblasti 
inovativních technologií a hodnotí aktuální stav jejich používání v justičních systémech, druhá se zaměřuje na hlavní výzvy, 
kterým bude třeba čelit v souvislosti s hledáním bezpečného elektronického systému pro výměnu informací vztahujících se 
k jednotlivým soudním případům v rámci přeshraniční spolupráce. Obě studie celkově konstatují, že bude nezbytná další 
spolupráce. Studie rovněž zmiňují několik iniciativ CCBE, například projekt „Umělá inteligence pro advokáty“ (AI4Lawyers) a 
platformu „Find a Lawyer“, jako probíhající aktivity v této oblasti a zdroje inspirace pro budoucí vývoj.
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https://pace.coe.int/en/news/8000/pour-un-instrument-international-juridiquement-contraignant-sur-la-liberte-d-exercice-de-la-profession-d-avocat
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice/relevant-studies_en


Konzultace k unijní strategii o právech dětí

Evropská komise připravuje novou strategii o právech dětí, jež představí řadu různých opatření, která přispějí k jejich ochraně. V 
této souvislosti zahájila Evropská komise dne 1. září veřejnou konzultaci k budoucí unijní strategii o právech dětí. Konzultace je 
určena všem zúčastněným stranám a jejím cílem je shromáždit názory na navrhovanou politiku a definovat příležitosti a výzvy 
pro budoucí činnost EU v této oblasti. Očekává se, že nová unijní strategie posílí ochranu práv dětí a bude vodítkem nejen pro 
činnost unijních institucí a orgánů, ale rovněž samotných členských států.

Nový pakt o migraci a azylu Evropské komise

Dne 23. září 2020 Evropská komise zveřejnila Nový pakt o migraci a azylu. 

Nový pakt obsahuje soubor cílů, které budou realizovány v letech 2020 a 2021 prostřednictvím řady již existujících a budoucích 
jak legislativních, tak nelegislativních návrhů. Společně se zveřejněním tohoto Nového paktu Evropská komise rovněž publikovala 
řadu nových legislativních návrhů a několik doporučení a pokynů. Všechny dokumenty vztahující se k Novému paktu naleznete 
zde.

Předtím než byl tento Nový pakt zveřejněn, CCBE dne 26. srpna 2020 vymezila ve své odpovědi na konzultaci Evropské komise k 
návrhu Nového paktu o migraci a azylu zásady v oblasti mezinárodní ochrany, jež by měly být v Novém paktu zdůrazněny.

Výbor CCBE pro migraci se bude tímto Novým paktem podrobně zabývat, aby zajistil efektivní uplatňování základních práv a 
procesních záruk v této oblasti.
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ČINNOST ADVOKÁTNÍCH KOMOR

 Z Křest publikací projektu „Advokáti 
do škol“

Dne 9. září 2020 se v prostorách České 
advokátní komory uskutečnil slavnostní 
křest publikací „Právní desatero pro 
žáky, studenty a učitele“ a pracovní 
manuál „Advokáti do škol“, které vznikly 

v rámci zvláštního vzdělávacího projektu ČAK, jenž 
si klade za cíl zvýšit právní povědomí ve školách. 
Záštitu projektu a publikacím poskytlo Ministerstvo 
spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy.

 Z Otevření výstavy „Advokáti proti 
totalitě” v Brně

Výstava „Advokáti proti totalitě“, jenž 
byla původně slavnostně zahájena 
v loňském roce v Praze (a byla 
představena rovněž u příležitosti 
Evropského dne advokátů v roce 2019), 

byla v září 2020 otevřena pro veřejnost v druhém 
největším městě České republiky, Brně. Advokáti 
proti totalitě je projekt České advokátní komory, 
jenž zobrazuje advokáty, kteří se neváhali postavit 
ve jménu svých klientů a svého přesvědčení 
totalitě. Výstava představuje statečné advokáty 
prostřednictvím jejich osobních předmětů, listin, 
rozsudků, vyznamenání a mnoha dalších vzácných 
exponátů.

Belgium

Česká republika

More than 800 lawyers took part in the 
webinars of the AVOCATS.BE 2020 
Summer Universities, which were a 
real success! This year, the training 
sessions were devoted to news on 

criminal law, insurance and liability, judicial law and 
seizures, and evidence law.
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 Z Workshop Grand Atelier des Avocats 
a Mezinárodní týden:

V rámci „Mezinárodního týdne“ ve 
dnech 19. – 23. října bude zahájen 
workshop Grand Atelier des 
Avocats, jenž uvede sérii veřejně 
přístupných bezplatných webinářů 
ve francouzském i anglickém jazyce.

Akce se zaměří na důležité mezinárodní otázky 
související s advokátní profesí, včetně dopadů 
Brexitu na volný pohyb soudních rozhodnutí, 
budoucnosti advokacie, ochrany  ženských práv, 
volného pohybu advokátů, obrany obhájců, 30. 
výročí přijetí Základních zásad OSN o úloze 
advokátů.

Tyto webináře budou vysílány každý den od pondělí 
do pátku od 9:00 hod. Přístup ke všem webinářům 
Mezinárodního týdne je zdarma.

Grand Atelier des Avocats, významné setkání 
advokátní profese, se uskuteční ve Francii ve dnech 
28. – 29. října.

Grand Atelier des Avocats proběhne jak za osobní 
účasti, tak virtuální formou a nabízí účast zdarma 
pro advokáty, čestné advokáty a studenty práv na 
workshopech a plenárních akcích zaměřených na 
nejnovější reformy francouzského práva v celkové 
délce 12 hodin.

 Z CNB Photo Contest:

From 21 September to 14 October 2020, the 2nd 
edition of the CNB Photo Competition is dedicated 
to the theme «The moment of decision» and open 
to the G7 Lawyers.

Lawyers registered with a Bar in France, in a 
European Union country or in one of the member 
countries of the «G7 Lawyers» (Italy, Germany, 
United Kingdom, Canada, United States, Japan) 
are invited to take part in this edition by sending 
electronically, before midnight on 14 October, a 
photo which could reflect a «moment of decision».

The competition is also open to student lawyers 
enrolled in a law school or in initial training to 
join the legal profession in one of the G7 lawyers 
member countries. 

The prize-giving ceremony for the competition will 
be held on 28 October.

Estonia

Francie

On 24 September, a reception of new 
sworn advocates and clerks of sworn 
advocates took place in the large 
hall of the Tallinn Circuit Court. After 
taking the oath, the Chairman of 

the Bar Association Jaanus Tehver handed over 
professional certificates to 6 new sworn advocates 
and 23 new clerks to the sworn advocate who were 
admitted to the Estonian Bar Association.

«After the event, which has become a tradition, a 
number of top specialists will apply their knowledge 
for the benefit of all people who need legal advice,» 
said Jaanus Tehver. He added that the growth of the 
membership of the Bar Association contributes to 
the aim of the Bar Association to make high-quality 
legal aid available to everyone in Estonia. «I dare 
to say that advocates’ service is more available 

in Estonia today than ever before. Every young 
colleague who joins the ranks of the Bar Association 
contributes to the fact that every person in need of 
professional legal advice finds a suitable specialist, 
and we all stand together to ensure that people’s 
rights are protected in Estonia.”Tehver concluded.
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https://legrandatelierdesavocats.fr/
https://legrandatelierdesavocats.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/lancement-du-concours-photo-2020-linstant-de-la-decision
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/lancement-du-concours-photo-2020-linstant-de-la-decision


 Z Mezinárodní sympozium 
představitelů advokátních komor 
(IBLS)

IBLS se uskutečnilo v rámci Výroční konference 
pro advokáty pořádané Německým advokátním 
spolkem (DAV) ve dnech 15. – 19. června 2020. 
Téma konference „Advokátní kancelář jako 
obchodní model 21. století“ přilákalo více než 

80 účastníků. Více informací naleznete zde. 

 Z Campus Symposium:

Německý advokátní spolek (DAV) v 
současné době dokončuje společně 
s Pařížskou advokátní komorou 
organizaci druhé německo-francouzské 
akce Campus symposium vztahující se 

k otázkám, které vyvstávají v kontextu digitalizace 
a využívání umělé inteligence. Letošní ročník bude 
zaměřen na dvě témata: chytré smlouvy (smart 
contracts) a blockchain a prediktivní justice. Více 
informací naleznete zde.

Německo

Litva

 Z První všeobecné elektronické volby 
v historii Litevské advokátní komory

Dne 28. srpna 2020 se litevští advokáti 
shromáždili na svém výročním 
samosprávném zasedání, tj. valné 
hromadě advokátů. Poprvé v historii 
Litevské advokátní komory se všichni 

advokáti nejen registrovali na valnou hromadu 
samosprávného orgánu elektronicky a připojili se k 
živému zasedání vzdáleně, ale rovněž poprvé skrze 
prostředky elektronické komunikace hlasovali o 
důležitých otázkách samosprávy. Průzkum ohledně 
mínění advokátů svědčí o tom, že tato inovace byla 
velmi vítaná.

Ireland

 Z Solicitor Senior Counsel

For the first time in Ireland, 17 solicitors 
will be elevated to the position of senior 
counsel and will receive their patents of 
precedence during a virtual ceremony, 
presided over by the Chief Justice.

Those receiving their patents of precedent include 
the CCBE’s Second Vice-President, Mr James 
MacGuill, the current Head of the Irish Delegation 
to the CCBE, Mr Cormac Little, and five members of 
the Law Society’s Council.
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https://dav-international.eu/en/about-dav/events/details/id-3-17-june-international-bar-leaders-symposium
https://www.avocatcampusinternational.org/accueil-franco-allemand/fr/


Malta

 Z Litevská advokátní komora 
nabídla pomocnou ruku kolegům v 
Bělorusku

Události v sousední zemi, kde je 
uplatňována nepřiměřená a nezákonná 
moc, vyústily v trestní stíhání 
neozbrojených osob a našich kolegů 
advokátů bez toho, aniž by jim byl 

zaručen spravedlivý proces. Litevská advokátní 
komora vypracovala návrh vzorových dokumentů 
v anglickém a ruském jazyce, které umožní 
běloruským advokátům urychlit přípravu stížnosti, 
která bude předložena Výboru OSN pro lidská práva.

 Z 8. konference proti genderovému 
násilí

Národní španělská advokátní komora 
oslavila dne 24. září svou 8. konferenci 
proti genderovému násilí pod názvem 
„Ochrana obětí – nové scénáře“. 
Předsedkyně komory, Victoria Ortega, 

uvedla: „Genderové násilí lze vymýtit pouze když 

bude existovat efektivní rovnoprávnost mezi 
pohlavími“. Konference se rovněž zúčastnili 
zástupci Ministerstva vnitřních věcí a další zástupci 
z komory a justice. Výstupy z konference naleznete 
zde.

Španělsko

Over the past 3 months, events organised 
by Malta’s Chamber of Advocates 
were suspended due to the COVID-19 
pandemic.  The start of the forensic 
year in October will bring about a new 

season of quarterly law webinars, with the first one 
taking place on 07 October, entitled Misconceptions 
about the European Court of Human Rights.
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https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-la-asistencia-letrada-a-las-victimas-de-violencia-de-genero-hasta-el-juicio-oral/


Spojené království

 Z Advokátní komora Anglie a Walesu

Shlédněte webinář registrovaných 
evropských advokátů

Dne 9. září 2020 zorganizovala Advokátní 
komora Anglie a Walesu webinář 
pro registrované evropské advokáty. 
Panelisté z komory, Regulační orgán 
solicitorů a Ministerstvo spravedlnosti 

diskutovali o konci přechodného období Brexitu a 
jeho dopadech na evropské advokáty působící v 
Anglii a Walesu. 

Záznam z akce je dostupný zde.

UK Law Societies’ Brussels Office will 
host a webinar looking at the impact of 
the global Covid-19 pandemic on trade in 
services

The event will take place on 14 October 
2020 at 13:30 CET / 12:30 UK time. 
This webinar will explore implications 
of the pandemic from a professional 
services perspective, focusing on 

the consequences for professional services, the 
response from regulators and the political climate 
around trade in general. In particular, we will 
discuss the move towards the digital delivery of 
services and the future regulation.  

Register here.
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 Z Faculty of Advocates, Scotland

The admission of evidence about a 
complainer’s sexual history in rape 
and other sexual offences trials is a 
highly contentious subject in Scotland, 
with an argument often made that 

statutory protections are not sufficiently effective. 
The Faculty of Advocates was delighted that Lady 
Dorrian, the Lord Justice Clerk – the country’s 
second most senior judge – gave a Zoom talk to its 
members about “rape shield laws”.

The Faculty of Advocates held its annual 
Open Day, aimed at providing senior 
school pupils and university students 
with an insight into life at the Scottish 
Bar and how to pursue a career as 

an Advocate. This year, of course, the event had 
to move online but it remained popular with 
participants – “a fantastic experience” and “brilliant 
day” being typical comments on social media.

Lady Dorrian, the Lord Justice Clerk

https://www.youtube.com/watch?v=e46qzZQdzmc&feature=youtu.be
https://www.lawsocieties.eu/events/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-trade-in-services-14-october/6001356.article
https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-trade-in-services-14-october-tickets-122223229971
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22. ŘÍJNA

Zasedání Stálého výboru CCBE (online)

25. ŘÍJNA

Evropský den advokátů – Řádný výkon spravedlnosti a dodržování 
lidských práv v době pandemie

27. ŘÍJNA

Kulatý stůl CCBE na téma digitalizace justice (online)

28. ŘÍJNA – 1. LISTOPADU

Výroční kongres UIA (online)

2. - 27. LISTOPADU

Výroční konference IBA (online)

27. LISTOPADU

Plenární zasedání CCBE (online)


