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NOVÉ PŘEDSEDNICTVÍ CCBE
1. ledna 2017 se Ruthven Gemmell WS stal novým prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE).
Ve funkci bude podporován 1. viceprezidentem Antonínem Mokrým (Česká republika), 2. viceprezidentem José de
Freitasem (Portugalsko) a 3. viceprezidentem Ranko Pelicarićem (Chorvatsko).
Mr Gemmell byl prezidentem Skotské advokátní komory v letech 2006-07 a v CCBE působil od roku 2007 jako skotský
zástupce v delegaci Velké Británie. Ruthven Gemmell přebírá funkci od Michela Benichou.
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Antonín Mokrý
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Ranko Pelicarić

BALÍČEK OPATŘENÍ KOMISE O SLUŽBÁCH V RÁMCI JEDNOTNÉHO TRHU
Dne 10. ledna 2017 představila Evropská komise
balíček opatření zaměřených na regulované profese, jak
předeslala už ve svém sdělení ‘Zlepšování jednotného
trhu’ z 28. října 2015, s cílem prohloubit ekonomickou
integraci na trhu služeb v EU (viz tisková zpráva). Balíček
obsahuje:
• vodítko pro reformní doporučení v oblasti regulace
svobodných povolání (viz Sdělení a pracovní dokument)
Identifikuje možnosti pro zlepšení
regulačního
prostředí ve vybraných profesích včetně advokátů.
Pokyny obsahují nové restriktivní ukazatele vytvořené
Evropskou komisí a založené na následujících kritériích:
regulační přístup (vyhrazené nebo sdílené činnosti,
týkající se ochrany titulu) / kvalifikační požadavky /
jiné vstupní požadavky / praktické požadavky. Tyto
pokyny doplňují hodnocení Evropského Semestru
tím, že přímo adresují požadavky použitelné pro tyto
profese.

• Návrh testu proporcionality: K zajištění důsledného
a konzistentního přístupu navrhuje Komise, ještě
před přijetím nebo změnou vnitrostátních předpisů
týkajících se svobodných povolání, ucelený a
transparentní test proporcionality. Test proporcionality
je navržen k tomu, aby podporoval lepší regulatorní
praxi a zohlednil dopady na zúčastněné subjekty a širší
podnikatelské prostředí.
• Návrh postupu oznamování pro služby
• Návrh evropského průkazu služeb
CCBE se bude danými návrhy a jejich potenciálními dopady
na členské komory a advokátní profesi napříč EU důkladně
zabývat.

Graf omezení ve vztahu k přístupu a výkonu advokátní profese v členských státech:

VYŠETŘOVACÍ VÝBOR EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO PRANÍ PENĚZ, VYHÝBÁNÍ SE
DAŇOVÝM POVINNOSTEM A DAŇOVÉ ÚNIKY (PANA)
CCBE byla dne 24. ledna pozvána
k účasti na slyšení pořádaném
Vyšetřovacím výborem Evropského
parlamentu pro praní peněz,
vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky (PANA).
CCBE během slyšení zdůraznila
svoji podporu boje proti praní
peněz a vysvětlila, jak se advokátní
stav aktivně zapojil do potírání

existujících a potenciálních hrozeb.
CCBE vysvětlila, jak se na advokáty
vztahují závazky obsažené v unijní
směrnici proti praní špinavých peněz
a mezinárodní standardy stanovené
Finančním akčním výborem (FATF).
CCBE zdůraznila, že její členské
advokátní komory neomlouvají a
nikdy nebudou omlouvat jednání
advokátů, kteří se vědomě zapojili
do trestné činnosti svých klientů, ať
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už se jedná o praní peněz, vyhýbání
se daňovým povinnostem nebo
jakoukoliv jinou trestnou činnost.
Naším zájmem je ochrana dobré
pověsti advokátního stavu, a každý
advokát zapojený do nelegální činnosti
tuto reputaci poškozuje. CCBE na
závěr slyšení vyjádřila svoji podporu
jasným, proveditelným a přiměřeným
pravidlům v boji proti praní špinavých
peněz a daňovým únikům.

KONFERENCE INGO PŘIJALA REZOLUCI SLEDOVACÍCH AKTIVIT VŮČI ADVOKÁTŮM
27. ledna přijala Konference mezinárodních a nevládních
organizací Rady Evropy (INGO) převážnou většinou
následující rezoluci: Doporučení k ‘Sledovacím aktivitám
vůči advokátům: nutnost standardů ochrany klientova
soukromí’.
Rezoluce byla připravena ve spolupráci s CCBE a je v
souladu s jejím Doporučením týkajícím se sledování
advokátů.

CCBE je účastníkem konference INGO, orgánu zastupujícím
občanskou společnost v Radě Evropy a zasazujícím se o
posílení participativní demokracie.
Rezoluce bude v dohledné době předložena orgánům Rady
Evropy včetně Výboru ministrů a také dalším mezinárodním
a národním organizacím, stejně jako médiím.

DEN OHROŽENÉHO ADVOKÁTA
24. ledna podpořila CCBE Den
ohroženého
advokáta
2017
věnovaný situaci advokátů v Číně.
Akce je pořádána každoročně
Nadací Dne ohroženého advokáta
a
Evropskými
demokratickými
advokáty (AED) za podpory dalších
advokátních organizací. Každý rok je
akce zaměřena na jinou zemi. Letos

se pozornost soustředila na Čínu s
ohledem na mimořádně tvrdé zásahy
proti advokátům, které zde začaly
v roce 2015. CCBE se společně se
zástupci Bruselské advokátní komory
a dalších advokátních a lidskoprávních
organizací zúčastnila protestů před
čínskou ambasádou v Bruselu. Dále
CCBE participovala také na konferenci

pořádané Mezinárodním střediskem
pro advokáty v ohrožení (OIAD) v
Paříži.
Celkem se protesty uskutečnily v 19
státech po celém světě. Více informací
ke Dni ohrožených advokátů můžete
nalézt na webové stránce.

PROJEKT TRALIM
Dne 15. června 2016 začala Nadace evropských advokátů
realizovat projekt TRALIM, spolufinancovaný Evropskou
unií. Cílem projektu je vyškolit 130 advokátů z 5 různých
členských zemí (Španělska, Řecka, Irska, Itálie a Polska) v
evropském právu azylu a přistěhovalectví z pohledu Listiny
základních práv Evropské unie. Projekt je rozdělen do 4
seminářů a potrvá 12 měsíců. Po prvních šesti měsících a
dvou uskutečněných seminářích, nastal čas k pololetnímu
hodnocení.
První seminář se konal v říjnu 2016 v Madridu a
druhý v prosinci 2016 v Aténách. Každý seminář
trval 1,5 dne (více informací naleznete zde: http://
europeanlawyersfoundation.eu/projects/eu-projects/
current-projects/tralim/). Semináře TRALIM jsou dobrým
příkladem toho, že školení, které se zabývá klíčovými
tématy, může účastníkům nabídnout také příležitost k
navazování nových kontaktů.
Už po polovině svého trvání lze projekt TRALIM označit
za úspěšný. Semináře v Madridu a v Aténách byly hojně
navštěvovány (zatím jsme překročili očekávaný počet

advokátů o 17 a předpokládáme, že do konce projektu
vyškolíme více než 130 advokátů, tak jak jsme se zavázali
Evropské komisi). Z hodnocení prvních dvou seminářů dále
vyplynulo, že účastníci jsou spokojeni s přednášejícími,
celkovým obsahem, strukturou i složením účastníků z
různých zemí.
Za svůj úspěch projekt vděčí odborníkům vybraných
advokátními komorami k účasti na seminářích, špičkovým
přednášejícím a výborným vztahům mezi Nadací
evropských advokátů a jejími projektovými partnery
(Španělskou advokátní komorou, Aténskou advokátní
komorou, Irskou advokátní komorou, Italskou advokátní
komorou a Polskou komorou právních rádců).
Těšíme se i na zbylé dva semináře: v Dublinu (únor 2017) a
v Římě (duben 2017).
Pro
více
informací
prosím
kontaktuje
Vassilise
Stathopoulose:
stathopoulos@
europeanlawyersfoundation.eu

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI
1-7/02

ABA Pololetní zasedání (Miami)

16-18/02 Oslavy sv. Rajmunda z Peňafortu, konference Evropské federace
advokátních komor (FBE), zahájení právního roku (Barcelona)
23/02

Stálý výbor (Vídeň)

23-25/02 45. Evropská prezidentská konference    (Vídeň)
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