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128. Plenární zasedání CCBE v Bruselu

128. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CCBE V BRUSELU
Dne 24. listopadu se v Bruselu uskutečnilo 128. plenární zasedání CCBE. Při jeho zahájení David Frølich, bývalý předseda AIJA,
vyzdvihnul roli CCBE v podpoře advokátů při jejich zapojení do komunit, rozvoji dialogu a překlenování kulturních a profesních
rozdílů. Dále vyzval naše organizace, aby podporovaly profesní hrdost a nezapomněly na úlohu advokátů při zajišťování vlády
práva, která musí zůstat zakořeněna v naší práci i skrze nepřetržitou výměnu informací s kolegy z mezinárodního společenství.
Anuar Tugel, předseda Kazachstanské advokátní komory, vystoupil na plénu s příspěvkem ohledně spolupráce Kazašské advokátní
komory se CCBE, která tvoří most mezi Evropou a Střední Asii. Dále poděkoval CCBE za činnost Výboru PECO, upozornil na
přetrvávající obavy kazachstánské advokacie a vyjádřil přání prohloubit spolupráci se CCBE.

CENA CCBE ZA LIDSKÁ PRÁVA – 11. ROČNÍK
Rada Evropských advokátních komor (CCBE) udělila na svém plenárním zasedání dne 24. listopadu Cenu za lidská práva pro
rok 2017 gruzínskému advokátovi Zazovi Khatiashvilimu.
Patrick Henry, předseda Výboru CCBE pro lidská práva, označil během ceremoniálu pana Khatiashviliho za živoucí důkaz
pozitivních výsledků boje za lidská práva a advokacii, a zdůraznil, že i navzdory těžkým časům, ve kterých se ocitáme, stojí za
to, v tomto boji pokračovat.
Pan Khatiashvili poděkoval CCBE za její pomoc a spolupráci s Gruzínskou advokátní komorou a hovořil o svých zkušenostech
ze zápasu o práva advokátů. Znovu také zopakoval svoji výzvu na obranu advokátů, kteří byli nelegálně zadrženi a za to, aby
mohli svobodně vykonávat svoji profesi.

Pan Zaza Khatiashvili se po mnoho let věnuje
institucionálnímu rozvoji advokátní profese v Gruzii,
stejně jako boji proti nelegální perzekuci advokátů.
Jako předseda Gruzínské advokátní komory zřídil
„Komisi na ochranu advokátů“ k vyšetřování případů
perzekuovaných advokátů. Je také zakladatelem a
předsedou Odborových svazů advokátů Gruzie. Za jeho
úsilí o svobodu a nezávislost advokátní profese, rozvoj
demokracie a obranu lidských práv, mu byla v roce 2015
prezidentem Gruzie udělena Medaile za odvahu.

Ruthven Gemmell Ws, Zaza Khatiashvili, José De Freitas, Ranko Pelicarić

SPOLEČNÁ KONFERENCE CCBE A UNBA V KYJEVĚ
Vzhledem k pokračujícím problémům, kterým čelí advokáti
na Ukrajině, se CCBE a UNBA rozhodly – prostřednictvím
Výboru PECO – zorganizovat v roce 2017 v Kyjevě
mimořádnou akci.

Prezidentka UNBA Lidiya Izovitova, 3. Viceprezident CCBE Ranko Pelicarić + členka
ukrajinského parlamentu Olena Sotnyková

Akce, která se uskutečnila dne 10. listopadu 2017, nesla
téma “Práva a povinnosti advokáta ve vyšetřovacím řízení“.
Události se zúčastnilo zhruba 100 účastníků: zástupci UNBA,
regionálních komor, advokáti, stejně jako evropští experti a
zástupci CCBE včetně viceprezidenta CCBE Ranka Pelicariće a
Oleny Sotnyk, předsedkyně Výboru Rady Evropy pro právní
záležitosti a lidská práva a členky ukrajinského parlamentu.
Diskuze probíhala kolem následujících témat: prohlídka
kanceláře advokáta a zajištění dokumentů a počítačů;
předvolání advokáta jako svědka proti klientovi; a utajené
vyšetřovací operace proti advokátům.

Ukrajinští advokáti uvedli, že na Ukrajině proběhlo tento rok více než 1000 prohlídek a zajištění v advokátních kancelářích, a
že orgány činné v trestním řízení nerespektují advokátní tajemství. CCBE se chystá vydat zprávu s dalšími detaily, kterou chce
adresovat nejen ukrajinským orgánům, ale také evropským institucím.

EVALUACE EVROPSKÉ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍKŮ 2011
Evropská komise zahájila na začátku listopadu evaluační proces pro Evropskou strategii vzdělávání právníků 2011. Dále také
zahájila přípravu nové strategie na léta 2019-2025, která by měla být přijata v druhé polovině roku 2018. Více informací můžete
nalézt zde:
• Plán evaluace Evropské strategie vzdělávání právníků 2011
• Plán Evropské strategii vzdělávání právníků 2019-2025
Evaluace se bude týkat všech členských států EU, včetně kandidátských států a států Evropské politiky sousedství. Oba plány
jsou otevřeny k připomínkám po dobu 4 týdnů, po kterých bude následovat 12ti týdenní veřejná konzultace. Později se uskuteční
také konference a společné setkání zúčastněných stran.

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ – 4. ROČNÍK
Letošní ročník Evropského dne advokátů (ELD) se uskutečnil dne 25. října. Evropský den advokátů je dnem oslavy vlády práva a
přirozené úlohy advokátní profese v její obraně, stejně jako společných hodnot advokátů a jejich podílu na justičním systému.
Tématem letošního ročníku byla: „E-voluce advokátů: jak může digitální transformace obohatit vztah mezi občanem a advokátem“.
Cílem akce bylo seznámit občany s novými technologiemi, které advokáti využívají, a jejich pozitivním dopadem na rozvíjející
se vztah mezi advokáty a občany. Každá advokátní komora by měla uspořádat vlastní program na národní úrovni, tak aby byl
dosah ELD co nejširší.
BELGIE
BarEuregio.eu, ve spolupráci s Komorou francouzsky a
německy hovořících advokátů a Avocats.be, pozvala advokáty,
občany a firmy k účasti na letošní ELD konferenci na téma
« E-voluce advokátů: směrem k větší spravedlnosti? ».
Mezi řečníky vystoupili: Pierre Henry (Prezident Vervierské
advokátní komory), Melchior Wathelet Junior (Prezident SpaFrancorchamps Circuit), David Fredrich (LegalTech Solutions:
Consulting, Conception & Development – Larcier), Dan Kohn
(Head of Key Accounts and Networks – SECIB), Melchior Wathelet
Senior (generální advokát u SDEU), Eric Balate (advokát komory
Mons , správce Avocats.be a lektor na Universitě UMons)
a Nicolas Petit (Právnická fakulta, ULg Co-Director, Brussels
School of Competition; EDHEC Business School, Francie). Fórum
moderoval Gilles Quoistiaux,, novinář z Trends-Tendances.
Článek z La Tribune d’Avocats.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Jean-Pierre Buyle, prezident Avocats.Be

U příležitosti Evropského dne advokátů (ELD) a letošního tématu:
„E-voluce advokátů: jak může digitální transformace obohatit
vztah mezi občanem a advokátem ”, vydala Česká advokátní
komora zamyšlení Antonína Mokrého, 1. viceprezidenta
CCBE, pod názvem: “Nahradí stroje člověka při rozhodování
sporů?“. V Bulletinu advokacie pak vyšel plakát ELD společně
s článkem o poskytování právních služeb prostřednictvím
elektronických platforem. Dále vyšel v BA online dne 25. října
2017 o ELD informativní článek a Česká advokátní komora
o ELD informovala také na svých webových stránkách a na
Twitterovém účtu České advokátní komory.

CHORVATSKO
Chorvatská advokátní komora oslavila Evropský den advokátů
dne 25. října 2017 konferencí pod názvem „Dopad technologie
na advokátní profesi“, která se uskutečnila na půdě Chorvatské
advokátní komory v Záhřebu. Předseda komory Robert Travaš v
zahajovacím projevu uvedl, že technologie by měly advokátům
zjednodušovat práci, ale nemohou nahradit osobní kontakt
mezi advokátem a klientem. Advokát Lovro Kovačić a Tonči
Ravlić hovořili o technologických aspektech, které jsou již dnes
součástí každodenního života advokáta.
Robert Travaš, Lovro Kovačić, Tonči Ravlić

ŘECKO
Řecká advokátní komora zorganizovala konferenci na téma ELD:
„E-voluce advokátů: jak může digitální transformace obohatit
vztah mezi občanem a advokátem.“ Mezi řečníky vystoupili:
Vassilis Alexandris, prezident Aténské advokátní komory;
Panagiotis Lymperopoulos, odvolací soudce a viceprezident Unie
soudců a státních zástupců; Ioanna Kalantzakou, viceprezidentka
Aténské advokátní komory; Nikolas Kanellopoulos, generální
sekretář OPEMED, viceprezident Unie řeckých advokátních
kanceláří; Alkistis Christofilou, advokát; Panagiotis Perakis,
člen představenstva Aténské advokátní komory a předseda
Výboru CCBE pro přístup ke spravedlnosti.
Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis Perakis,
Ioanna Kalantzakou, Alkistis Christofilou.

SEVERNÍ IRSKO
Severoirská advokátní komora uspořádala konferenci, která byla
příležitostí, jak oslavit Evropský den advokátů a vyzdvihnout
výrazný příspěvek advokátní profese k vládě práva a fungování
justičního systému v Evropě. Konference se zúčastnilo více než
50 solicitorů, kteří měli příležitost poslechnout si příspěvky od
řady řečníků včetně Iana Huddlestona, prezidenta Severoirské
advokátní komory a Stephena Beattie a Andrew Bennetta
z advokátní kanceláře Allen & Overy LLP. Článek o akci byl
publikován v Irish Legal News bulletinu.
Stephen Beattie, Allen & Overy, Ian Huddleston, Prezident Severoirské advokátní
komory, Andrew Bennett, Allen & Overy, Michael Robinson, vedoucí delegace
Spojeného kralovství u CCBE

POLSKO
U příležitosti ELD vyzvala Polská advokátní komora své regionální
komory, aby na školách uspořádaly semináře zaměřené nejen na
zvyšování právního povědomí, ale také na téma ELD: „E-voluce
advokátů: jak může digitální transformace obohatit vztah
mezi občanem a advokátem.“ Vedení seminářů se pro bono
zhostili polští advokáti. Evropský den advokátů byl v Polsku
také ve znamení konference ve Varšavě pod názvem „Moderní
advokátní kancelář – rozvoj a výzvy“. Mezi řečníky byl také pan
Jaap Bosman z TGO Consulting.
Jaap Bosman na konferenci “Moderní advokátní kancelář –
rozvoj a výzvy”

ŠPANĚLSKO

SLOVENSKO

Španělská advokátní komora uspořádala kulatý stůl, kterého
se zúčastnil její předseda Victoria Ortega Benito a advokáti
zabývající se IT. O akci je k dispozici tisková zpráva ve španělštině

Slovenská advokátní komora uspořádala literární soutěž pro
studenty na téma vztahující se k ELD. Vítěze vybral tříčlenný
panel, složeny ze zástupce představenstva SAK, člena pracovní
skupiny pro IT a informačního úředníka CCBE. Vítězem se dne
16. listopadu stal Tomáš Dilong, bakalářský student z Univerzity
v Trnavě, který za svoji esej získal odměnu ve výši 300 EUR.
Cílem soutěže bylo podpořit budoucí advokáty, aby vyjádřili
své názory, a propagace ELD na univerzitách. V letošním roce
SAK poprvé spolupracovala také s organizací ELSA. Vítězná esej
bude publikována v listopadovém čísle Bulletinu SAK společně
s článkem o ELD.
NĚMECKO

Kulatý stůl Španělské advokátní komory; president komory Victoria Ortega
Benito a advokáti zabývající se IT

SLOVINSKO
Dne 25. října uspořádala Slovinská advokátní komora, ve
spolupráci s Právní akademií a Právnickou fakultou v Lublani,
debatu na téma: „Etické aspekty užití nových technologií v
právu a ochrana občanů“ za účasti čtyř zástupců Slovinské
advokátní komory (Roman Završek, LL.B., prezident, Živa
Drol Novak, předseda Etického výboru, Janez Stušek a Alenka
Košorok Humar, ředitelka Právní akademie). Akce byla určena
pro studenty práv a pro veřejnost. Ještě předtím zorganizovala
Slovinská advokátní komora ve spolupráci s Právní akademií a
Lublaňskou advokátní komorou veřejnou přednášku na téma
„Due diligence advokátů v oboru e-commerce“. Přednášejícím
byl Janez Stušek, člen Slovinské advokátní komory.

Na konferenci DAV, na téma „digitální občanskoprávní řízení“
dne 8. listopadu 2017 v Berlíně, se diskutovalo o tom, jak by
mělo efektivní digitální občanskoprávní řízení fungovat. Cílem
akce bylo připravit doporučení pro zákonodárce ke zlepšení
stávajících předpisů tak, aby z digitalizace profese měli prospěch
advokáti i klienti.
PORTUGALSKO
Portugalská advokátní komora uspořádala kulatý stůl pro
odborníky, poskytovatele IT a advokáty. Zvláštní host Thierry
Wickers zde měl přednášku ohledně dopadu technologií na
advokátní profesi.
ŠVÉDSKO
Evropský den advokátů 2017 byl zmíněn na webové stránce
Švédské advokátní komory a na sociálních sítích společně s
informací o tématu letošního oslav a o důležitosti advokátní
profese pro demokracii, právní stát a lidská práva.
VELKÁ BRITÁNIE
Advokátní komora Anglie a Walesu uspořádala seminář na
téma „ Dopad technologie na advokátní profesi“. Zazněly zde
příspěvky Lorda Briggse (soudce Nejvyššího soudu) a Petera
Wrighta (zakladatele a ředitele Digital Law UK).

PROJEKT TRACHILD
TRACHILD v překladu znamená “Vzdělávání advokátů zastupujících děti v trestním, civilním a správním řízení”. Jedná se o projekt
spolufinancovaný EU v rámci Programu pro práva a rovnost občanů GŘ pro spravedlnost, jehož hlavním cílem je vyškolit 180
advokátů z 6 členských států EU v evropském a vnitrostátním právu vztahujícímu se k právům dítěte. TRACHILD je koordinován
Pařížskou advokátní komorou ve spolupráci s Nadací evropských advokátů a národními komorami ze Španělska, Řecka, Kypru,
Irska a Polska. Projekt byl zahájen v prosinci 2016 a poběží do konce května 2018. Doposud byly zorganizovány 3 semináře v
Paříži, Varšavě a Madridu, následovat budou poslední dva, které se uskuteční v Dublinu a Aténách. Více informací o seminářích,
včetně vzdělávacích materiálů a dokumentů vztahujících se k právům dítěte jsou přístupné na webových stránkách věnovaných
projektu TRACHILD, které byly v rámci projektu vytvořeny Pařížskou advokátní komorou.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
14/12/17

Vzdělávací konference – Brusel

24/01/18

CCBE v Radě Evropy - Štrasburk

26/01/18

Kulatý stůl CCBE na konferenci CPDP “Národní
bezpečnost: volné pole pro vládní sledování?” – Brusel

08/02/18

Stálý výbor CCBE – Vídeň

23/03/18

Stálý výbor CCBE – Vilnius

