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EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2017
Dne 25. října 2017 se po celé Evropě uskuteční 4. Evropský den advokátů. CCBE vydala u
příležitosti této akce obsáhlou příručku a plakát. Příručka obsahuje praktické informace o akci
a podklady k tématu: „E-voluce advokátů: jak může digitální transformace obohatit vztah mezi
občanem a advokátem.“ Členské komory CCBE po celé Evropě jsou vyzývány k organizaci vlastních
iniciativ a následnému informování o jejich průběhu, tak aby je CCBE mohla ještě více propagovat.

VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE CCBE
Dne 14. prosince uspořádá CCBE v Bruselu vzdělávací konferenci. Program bude zaměřen na rozvoj dovedností pro budoucnost,
transformační management advokátních kanceláří v digitální éře, neurovědu a nové objevy v oblasti efektivního učení, nové
nástroje jako jsou hromadný otevřený online kurz (MOOC), virtuální realita, webinář či projektové financování. Konference bude
také cennou příležitostí ke sdílení osvědčených postupů a inovativních řešení v oblasti právního vzdělávání.
Více informací bude zveřejněno v následujících týdnech, již nyní je však možné registrovat se na event@ccbe.eu.

STANOVISKO CCBE K POVINNOSTI MLČENLIVOSTI/ ADVOKÁTNÍMU TAJEMSTVÍ
V reakci na protiprávní jednání v několika členských zemích ohrožující důvěryhodnost vztahu mezi klienty a advokáty, přijala
CCBE na zasedání Stálého výboru dne 15. září 2017 stanovisko k povinnosti mlčenlivosti/ advokátnímu tajemství. CCBE
zdůrazňuje, že navzdory obecně sdílené mylné představě, je povinnost mlčenlivosti určena nikoliv k ochraně advokátů, ale pouze
jejich klientů. Jakmile klient konzultuje svoji věc s advokátem, má jistotu, že to, co advokátovi sdělil, bude chráněno na základě
povinnosti mlčenlivosti / advokátního tajemství a zůstane důvěrné. Pro advokáty by bylo nemožné poskytovat svoje služby,
pokud by klient na základě obavy z možného porušení této zásady, nesdělil advokátovi některé informace. Bez mlčenlivosti
nelze zajistit spravedlivý proces a bez spravedlivého procesu je ohrožena i vláda práva. Mlčenlivost je jedním z pilířů svobody
jednotlivce v demokratické společnosti.
Celé stanovisko je k dispozici zde.

ODPOVĚĎ CCBE NA NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE OHLEDNĚ DAŇOVÝCH
ZPROSTŘEDKOVATELŮ
Dne 21. června 2017 navrhla Evropská komise nová transparentní pravidla pro zprostředkovatele, jako jsou daňoví poradci,
účetní, bankéři a advokáti, kteří navrhují daňová schémata pro své klienty. Na základě návrhu by přeshraniční případy daňového
plánování nesoucí určité znaky měly být ještě před tím, než budou použity, automaticky oznamovány daňovým orgánům. Návrh
dále uvaluje na zprostředkovatele povinnost odhalit daňovým orgánům potenciálně agresivní schémata daňového plánování
(navrhovaný článek 8aaa).
CCBE je potěšena, že role advokátů při výkonu spravedlnosti byla v návrhu uznána a ochrana důvěrnosti a povinnost mlčenlivosti
byly zohledněny. CCBE však upozornila, že návrh ustanovení může být vylepšen, aby přesněji reflektoval jak pravidla fungují a
zároveň je možné znovu zdůraznit, že povinnost mlčenlivosti /ochrana důvěrnosti komunikace jsou prostředkem k ochraně občanů,
nikoliv advokátů. CCBE dále podotkla, že některé jazykové verze zřejmě používají odlišné koncepty povinnosti mlčenlivosti/
advokátního tajemství. Proto by jednotlivé jazykové verze měly být pečlivě revidovány.
Kompletní dokument je k dispozici zde.

BUDOUCÍ EVROPSKÁ ÚMLUVA O ADVOKÁTNÍ PROFESI
V říjnu 2016 podepsalo několik členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) petici vyzývající Výbor ministrů k
zahájení práce na přípravě Evropské úmluvy o advokátní profesi. Na začátku roku 2017 převzal věc Výbor Rady Evropy pro
právní záležitosti a lidská práva, který následně jmenoval zpravodaje. CCBE přijala v září 2017 na zasedání svého Stálého výboru
písemné stanovisko k tomuto návrhu. CCBE zdůrazňuje potřebu takového právně závazného nástroje, zejména s ohledem na
rostoucí počet útoků proti advokátům, navzdory stávajícímu Doporučení Rady Evropy (No. R(2000)21 ) o svobodném výkonu
advokátní profese. CCBE dále upozorňuje na nutnost zahrnout do Úmluvy základní principy advokacie a také potřebu vhodného
nástroje vynutitelnosti k zajištění efektivní ochrany práv advokátů.
Příspěvek CCBE bude prezentován na zasedání Výboru Rady Evropy pro právní záležitosti a lidská práva (PACE) dne 12. října
2017 ve Štrasburku.

TRESTNÍ PRÁVO
Dne 22. září se CCBE zúčastnila několika jednání se zástupci Evropského parlamentu, jejichž tématem byly dva návrhy Komise
týkající se boje proti praní peněz prostředky trestního práva a vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. CCBE
připravila k těmto návrhům písemná stanoviska a vyjádřila při jednání svoje obavy ohledně některých aspektů obou zmíněných
návrhů. CCBE byla s výměnou názorů na tuto problematiku spokojena.

PROTI PRANÍ PENĚZ
Panama Papers
CCBE sleduje vývoj situace kolem Panama Papers. Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu, zaměřeného na boj proti praní
špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům (PANA) vydal návrh zprávy a návrh doporučení.
Dohromady výbor navrhl více než 1500 dodatků. Návrh zprávy a návrh doporučení se dotýká mnoha otázek spojených s advokátní
profesí včetně role advokátních komor, advokátního tajemství, posílení finančních zpravodajských jednotek a ustanovení ohledně
skutečného vlastnictví. CCBE vývoj nadále sleduje.
Revize 4. směrnice proti praní peněz
Pokračují diskuze ohledně revize 4. směrnice proti praní peněz. V říjnu a v listopadu jsou k dosažení kompromisu v plánu další
dva trialogy (jednání mezi Komisí, Parlamentem a Radou). Ustanovení týkající se skutečného vlastnictví vzbuzují zatím mezi
těmito institucemi velkou diskuzi, obzvláště pak problematika trustů. Na všech stranách nicméně panuje vůle uzavřít debatu
do konce roku.

CCBE PODPORUJE REFORMY NAVRŽENÉ GRUZÍNSKOU ADVOKÁTNÍ KOMOROU
CCBE zaslala dopis gruzínskému parlamentu, v němž vyjádřila svoji podporu reformám navrženým Gruzínskou advokátní
komorou. CCBE apelovala na parlament, aby přikročil k následujícím návrhům: ukončil současný zákaz výkonu advokacie
prezidentovi Gruzínské komory a poskytnul komplexní rámec pro koncipientskou praxi. CCBE považuje za klíčové, aby prezidenti
advokátních komor byli zároveň praktikujícími advokáty, neboť pouze tak mohou být skrze svou denní praxi obeznámeni s
hlavními problémy, kterým profese čelí. Zákaz výkonu advokacie prezidentovi komory představuje také ekonomické riziko,
jelikož on/ona může v rámci funkčního období ztratit svou klientelu. Ohledně komplexního rámce pro koncipientskou praxi,
Gruzínská advokátní komora navrhuje, aby budoucí advokáti absolvovali tříměsíční školení na Vysoké škole pro advokáty a
devítiměsíční praxi v advokátní kanceláři. CCBE věří, že navržené reformy přispějí ke zvýšení standardů právního vzdělávání a
odborné způsobilosti.
Celý dokument je k dispozici zde.

SOUTĚŽ ERA A CCBE PRO MLADÉ ADVOKÁTY
Soutěž ERA a CCBE pro mladé advokáty se uskuteční ve dnech 7. a 8. prosince v Trevíru. Uchazeči různých národností a zkušeností
budou nejprve rozděleni do týmu a poté se během dvou dnů zúčastní tří kol soutěže. Více informací o tématech, týmech a
rozhodčích budou zveřejněny v příštích týdnech.

SPOLEČNÁ KONFERENCE CCBE A UNBA
Společná konference CCBE a UNBA ohledně práv a povinností advokáta v trestním řízení se uskuteční dne 10. listopadu v
Kyjevě. Tématy budou záruky poskytované evropskými a mezinárodními právními instrumenty, role advokátních komor při
zajišťování advokátních práv a profesních záruk a potřebné změny v ukrajinském právním systému a praxi. Konferenci zahájí
prezidentka UNBA Lidiya Izovita společně s 3. viceprezidentem CCBA Ranko Pelicarićem. Řečníci z UNBA budou poté vyzváni, aby
sdíleli osvědčené postupy a potenciální problémy společně s experty z příslušných vyšetřovacích orgánů, státního zastupitelství
a soudů. Konference bude organizována v anglickém a ukrajinském jazyce se simultánním tlumočením. Více informací bude
zveřejněno v následujících týdnech.

PROJEKT TRAVAW (ŠKOLENÍ ADVOKÁTŮ V PRÁVNÍCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE
NÁSILÍ NA ŽENÁCH)
TRAVAW je projekt spolufinancovaný EU, jehož hlavním úkolem je vyškolit 210 advokátů ze 7 různých jurisdikcí ohledně
vnitrostátního práva a evropské legislativy týkající se násilí na ženách. Projekt je koordinován Nadací evropských advokátů
(ELF) ve spolupráci s advokátními komorami ve Španělsku, Řecku, Irsku, Polsku, Itálii, Severním Irsku, Anglii a Walesu. Školení
probíhá prostřednictvím 7 seminářů (jeden v každé jurisdikci) určených advokátům, kteří se setkávají s právními případy
souvisejících s násilím na ženách. První a druhý seminář se uskutečnil v Madridu dne 27. března 2017 a v Aténách dne 23. června
2017 a účastnilo se jich 40 a 37 advokátů. Materiály z těchto seminářů jsou volně k dispozici na stránkách ELF Další seminář se
uskutečnil dne 23. září 2017 v Londýně. Příští semináře proběhnou 27. října ve Varšavě a 22. listopadu 2017 v Římě.
Projekt TRAVAW je podstatnou součástí kampaně Evropské komise proti násilí na ženách a podporuje roli advokátů při řešení
problému genderového násilí. Kampaň NON.NO.NEIN. (pod hashtagem #SayNoStopVAW) je realizovaná Evropskou komisí s cílem
zvýšit povědomí v otázkách násilí na ženách, přilákat pozornost k činnosti uskutečňované mnoha subjekty po celé Evropě,
rozšiřovat osvědčené postupy a propojovat zainteresované strany napříč hranicemi.
Pro informace o projektu TRAVAW na speciální webové stránce Evropské komise klikněte zde.
Ke stažení článku Evropské komise o projektu TRAVAW ve formátu PDF klikněte zde.
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