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Zasedání Stálého výboru CCBE ve Vilniusu

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU VE VILNIUSU
Dne 23. března se v litevském Vilniusu konalo 227. zasedání Stálého výboru CCBE. CCBE přivítala zvláštního hosta, Ignase
Végélého, předsedu Litevské advokátní komory, jenž upozornil na nezbytnost prohloubení spolupráce podobně smýšlejících
organizací v dnešní složité době.
Poté vedl prezident CCBE Antonín Mokrý diskuzi o tématech daňového práva, etických otázkách a problematice praní špinavých
peněz. Dále bylo přijato několik významných dokumentů, jako například Příručka o mediaci pro advokáty. Tato příručka je
výsledkem rozsáhlé spolupráce s pracovní skupinou pro mediaci Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ), a to v rámci
podpory zkvalitnění implementace mediace v členských státech Rady Evropy. Hlavním smyslem této příručky je nejen zvýšit
povědomí o mediaci mezi advokáty a poukázat na škálu profesních výzev, příležitostí a podnětů pro advokáty, které s sebou
využívání mediace nese, ale také o přínosech mediace pro klienty. Návrh dokumentu byl rozeslán členským státům CEPEJ s
výhledem, že konečný společný dokument CCBE a CEPEJ bude předložen ke schválení na Plenárním zasedání CEPEJ v červnu 2018.
Stálý výbor také schválil řadu doporučení o bezplatné právní pomoci, jež vytyčují několik vůdčích principů, které jsou nezbytné
pro řádné poskytování bezplatné právní pomoci, jakožto nezbytného nástroje pro zajištění přístupu ke spravedlnosti.
Následující dokumenty byly rovněž schváleny Stálým výborem CCBE:
• Připomínky CCBE k návrhu novely soudních pravidel Evropského soudu pro lidská práva vztahujících se k nakládání s
utajovanými materiály
• Výklad Principů a pravidel CCBE Charty základních principů evropské advokátní profese, Etický kodex evropských advokátů
a Vzorový etický kodex

OCHRANA DŮVĚRNOSTI KOMUNIKACE: VÝZVY MODERNÍ SPOLEČNOSTI
Ve čtvrtek 22. března 2018 se uskutečnila mezinárodní konference ve Vilniusu, Litvě, zaměřující se na výzvy ochrany
důvěrnosti komunikace v moderní společnosti. Konferenci zorganizovala Litevská advokátní komora ve spolupráci se CCBE a
Americkou advokátní komorou (ABA).
Během zahájení konference promluvil prezident CCBE pan Antonín Mokrý, předseda Litevské advokátní komory, pan Végélé, a
také předseda sekce pro mezinárodní právo Americké advokátní komory, pan Steven Richman. JUDr. Mokrý znovu připomněl
publiku důležitost ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem a zároveň podotknul, že „advokát je povinen jednat
v zájmu svého klienta a nezávisle”. Ano, při
výkonu advokacie je advokát vázán důvěrou,
kterou mu klient propůjčuje a je nezbytné,
aby se klient na svého advokáta mohl obrátit
s plnou důvěrou a beze strachu, že mlčenlivost
bude porušena.
Jelikož se konference konala v době, kdy
probíhalo zasedání CCBE výborů, zúčastnilo se
jí i několik CCBE expertů. Druhý viceprezident,
pan Ranko Pelicarić, řada předsedů výborů, jako
např. Paní Claudia Seibel, pan Rupert Manhart,
pan Jacques Taquet a také místopředseda
Bertrand Debosque se podělili o své názory,
odborné znalosti a osobní zkušenosti v
souvislosti s problematikou praní špinavých
peněz, agresivního daňového plánování a
trestnou činností páchanou na advokátech.
Prezident CCBE, Antonín Mokrý, na konferenci Ochrana důvěrnosti komunikace: výzvy moderní společnosti

SETKÁNÍ S POLSKÝMI SOUDCI V EVROPSKÉM PARLAMENTU
Dne 21. března se Philip Buisseret, tajemník CCBE, setkal v Evropském
parlamentu se zástupci polského soudnictví a advokacie. Delegace obdržela
pozvání od členů Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci.
Zastoupení Evropské komise v Polsku a Návštěvnické centrum Evropské
komise zorganizovalo návštěvu evropských institucí v Bruselu a Lucemburku
pro 25 polských soudců a zástupců dalších právnických profesí. Hlavním
cílem návštěvy byla výměna názorů na téma vývoje polské legislativy a
toho, jak by tato legislativa mohla potenciálně ohrozit právní stát v Polsku.
Setkání se zúčastnili členové Evropského parlamentu a také externí
organizace, včetně CCBE. Velká rozmanitost účastníků rozproudila živou
debatu, jež byla pro mnohé vynikající příležitostí, jak získat informace
ohledně současného stavu soudnictví v Polsku z první ruky.

Dne 21. března se CCBE za přítomnosti členů Evropského
parlamentu, paní Sippel a pana Lópeze Aguilara, zúčastnila v
Evropském parlamentu setkání na téma Právní stát v Polsku

Jelikož záměrem CCBE je posílit konstruktivní dialog vztahující se k možným
dopadům nejrůznějších politik na evropské občany a právní stát, CCBE využila
příležitosti tohoto setkání, aby upevnila své vztahy se členy Evropského
parlamentu. Konání této akce tedy veřejně oznámila členům Evropského
parlamentu a s potěšením sledovala diskuzi tohoto tématu, do které se
zapojili mimo jiné např. paní Sippel, pan Lopez-Aguilar a pan Frank Engel.

CCBE má v budoucnosti v plánu uspořádat také další akce, jež umožní diskuzi, a tak zvýší povědomí o naléhavých otázkách
týkajících se evropských advokátů.

ZAMĚŘENO NA EVROPSKÉ ADVOKÁTY: DAGMAR BUREŠOVÁ
Vítáme vás v nové rubrice, která uvádí sérii článků zaměřujících se na evropské advokáty, kteří se významně zasloužili,
nebo stále zasluhují o ochranu základních práv. První článek této rubriky se CCBE rozhodla věnovat výjimečné práci paní
JUDr. Dagmar Burešové z České republiky. Jako advokátka byla paní Burešová ztělesněním hlavních ctností advokacie a je
považována za vzor všech členů této profese.
CCBE má tu čest zahájit tuto sérii článků vnesením pohledu do mimořádné kariéry advokátky, o které v tomto článku pojednává.
Dagmar Burešová se narodila v Československu
v roce 1929 a byla jako praktikující advokátka
členkou České advokátní komory do února 2012.
Během svých aktivních let byla mnohými pokládána
za jednu z nejvlivnějších advokátek zasazující
se o šíření demokratických ideálů v tehdejším
Československu a střední Evropě.
Paní Burešová musela během své kariéry čelit
několika neobyčejným situacím. Během invaze
Československa vojsky Varšavské smlouvy v
roce 1968 – doba všeobecně známá jako období
normalizace – zastupovala kolem tuctu občanů,
kteří potřebovali právní zastoupení. Tito občané
byli stíháni komunistickým režimem, který se je
pokoušel zastrašit a uvěznit. Ustavičně usilující o
spravedlnost pro občany vystavené politickému
pronásledování, se paní Burešová nakonec sama
stala obětí pronásledování a výhrůžek. Navzdory
tomu nikdy nepřestala hájit práva potřebných v
nouzi. Je také známo, že obhajovala rodinu Jana
Palacha v procesu týkajícím se pomluvy Palacha
vedeným proti státu. Jan Palach byl mladý aktivista,
který zahynul během protestního aktu proti
okupaci Československa sebeupálením. Následně
se představitelé komunistického režimu snažili v
souvislosti s jeho smrtí naznačit, že byl Palach k
tomuto činu dohnán lstí.
Obhajoba Palachovy rodiny zůstává profesním
milníkem v kariéře paní Burešové.
V důsledku Sametové revoluce a pádu
komunistického režimu v roce 1989 se paní
Burešová vydala cestou k politice, jež se ukázala být
úspěšná. V rámci svého působení na Ministerstvu
spravedlnosti za budoucího prezidenta Václava
Havla se jí podařilo iniciovat několik reforem
Dagmar Burešová
justičního systému. V roce 1990 se stala
předsedkyní České národní rady - nejvyššího zákonodárného orgánu České republiky. Paní Burešová je také uznávána za to,
že velkou měrou přispěla k pokojnému zániku Československé federativní republiky.
Celoživotní oddanost občanům v rámci její profesní kariéry byla neochvějná, a tak v roce 1992 opustila Dagmar Burešová
politiku, aby se mohla vrátit k výkonu advokacie ve své zemi, v níž setrvala až do svého odchodu do důchodu v roce 2012.
Za své zásluhy byla vyznamenána Řádem Tomáše Garrigua Masaryka, jedním z nejvyšších ocenění České republiky. Paní
Burešová také obdržela cenu Sv. Yva a 25. ledna 2008 vstoupila do právnické Síně slávy. JUDr. Burešová je příkladem ctností
advokacie a CCBE jí tímto článkem vzdává svou úctu.

AKTUÁLNÍ VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI ADVOKÁTNÍCH KOMOR ČLENSKÝCH STÁTŮ
RADY EVROPY
Dne 9. března 2018 se v arménském Jerevanu uskutečnila konference za účasti druhého viceprezidenta pana Ranka Pelicariće
a několika předsedů a předsedkyň výborů CCBE. Konference se konala pod záštitou projektu Rady Evropy nazvaným „Podpora
implementace justičních reforem v Arménii“, CCBE a Arménské advokátní komory. Předmětem diskuze byly aktuální výzvy a
příležitosti advokátních komor členských států Rady Evropy.
Konference sklidila velký úspěch s více než 65 účastníky z mnoha států, kteří přijeli, aby diskutovali o otázkách ochrany dat,
rámce etických pravidel, ale také advokátních etických principů, jako je například vztah mezi advokátem a soudem a důstojné
chování před soudem. CCBE byla reprezentována, vedle pana Pelicariće, také panem doktorem Balíkem, předsedou Výboru
PECO, panem doktorem Klatkou, předsedou výboru Směrem ke vzorovému etickému kodexu, panem doktorem Novákem, nově
zvoleným předsedou Výboru pro právo IT a v neposlední řadě paní Bule, právní poradkyní Výboru PECO.
Ve svém úvodním slově pan Pelicarić upozornil na fakt, že v současné době, kdy v Arménii probíhají reformy soudnictví, je
zásadní, aby se upevnila nezávislost advokátních komor. JUDr. Balík poté pokračoval ve stejném duchu a zdůraznil, že fungující
vztah mezi advokátem a soudem se odvíjí od toho, zda je soudní systém nezávislý. Na závěr seznámil pan Klatka přítomné s
CCBE Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie.

EVROPSKÝ DEN ADVOKÁTŮ 2018
Další ročník Evropského dne advokátů proběhne 25. října 2018, tedy v den, kdy se slaví také Den Evropské Justice. Tématem
letošního roku bude „Proč jsou advokáti nepostradatelní: Ochrana obránců právního státu”.
Více informací o tomto dni bude k dispozici v nadcházejících měsících.

CCBE SE ZÚČASTNILA 4. ROČNÍKU EVROPSKÉHO MIGRAČNÍHO FÓRA
Na 4. ročníku Evropského fóra pro migraci pořádaného 6. a 7. března 2018 v Bruselu byla CCBE zastoupena paní Noemi
Alarcon Velasco, viceprezidentkou Výboru pro migraci. Toto fórum je platformou pro dialog a bylo zorganizováno Evropskou
komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem (EESC). Na konferenci se jednalo o výzvách a integraci migrantů v
rámci evropského trhu práce.
Paní Alarcon Velasco pronesla svůj příspěvek v panelu zabývajícím se „Problémy ilegální migrace na trhu práce“, v rámci
něhož vystoupila jako zpravodajka podskupiny zabývající se otázkami regularizace v zemích EU. Dále také přispěla v panelu
„Předcházení vykořisťování v práci/Zajištění přijatelných pracovních podmínek“, kde se diskutovalo o nejlepších postupech
užitých v jednotlivých zemích.
Hlavní řečník, pan Georges Dassis, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC), vyzdvihnul důležitost
migrace pro stárnoucí evropskou populaci a zdůraznil nutnost spravedlivého zacházení s migranty a jejich integrace do evropských
společností.
Úplná zpráva o fóru je dostupná zde.

VENEZUELA
Dne 1. října 2017 začala Nadace evropských
advokátů (ELF) pracovat na svém druhém
venezuelském projektu. Zatímco první projekt
(2016-2017) se týkal opětovného nastolení
právního státu ve Venezuele, druhý se zaměřuje
na nezávislost soudnictví v tomto státě. Cílem
projektu bude sepsat zprávu vytyčující řadu
kroků, které je nezbytné učinit k dosažení
nezávislosti. Ta bude zahrnovat možný vznik
nezávislého ústavního soudu, znovuobnovení
Soudní rady ve Venezuele a požadavky na kariéru
soudců založené na kvalitě, vědomostech a
dovednostech. V rámci tohoto nového projektu se
ELF zapojila do několika setkání, která se konala ve
dnech 28. února – 2. března v Oslu (Norsko). Dále
Alonso Hernández-Pinzón, Nadace evropských advokátů, se setkal v Norském parlamentu s norskou
poslankyní paní Ingjerd Schou, velvyslancem panem Dagem M. Ulnes, Alfredem Romerem z
se ELF též účastnila semináře organizovaného
Venezuelského trestního fóra a poradcem paní Schou pro zahraniční politiku.
Norskou Latinsko- Americkou výzkumnou sítí,
Norským centrem pro lidská práva a Norsko-Venezuelskou justiční aliancí. Zástupci ELF využili této příležitosti, aby zde adresovali
otázku reformy soudnictví ve Venezuele.
V neposlední řadě členové ELF vystoupili také na setkání mezi Venezuelským trestním fórem a Norsko-Venezuelskou justiční
aliancí. Setkání se zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva spravedlnosti, paní Ingjerd Schou, členka parlamentu a Stálého výboru
pro zahraniční věci a obranu, a pan Dag Mork Ulnes, bývalý velvyslanec Norského království ve Venezuele.

VE ZKRATCE
ZZELIL v současné době
shání více dobrovolníků
a těší se na přihlášky,
které můžete podat do
30. června 2018. Aby
mohla ELIL pokračovat
ve své činnosti, hledá
také další finanční zdroje.
Pro více informací prosím
navštivte www.elil.
eu, a/nebo se obraťte
na výkonného ředitele
Philipa Worthingtona
(pworthington@
europeanlawyersinlesvos.
eu).

ZZCCBE vždy těší, když může
ve svém sídle přivítat
národní delegace. CCBE
by tudíž chtěla poděkovat
Finské advokátní komoře
za čas, který věnovala 19.
března návštěvě Bruselu.
ZZKonference Innovative
Legal Services Forum
(ILSF) se uskuteční dne 17.
května 2018 v Praze. ILSF
konference je jedinečnou
událostí, která se letos
zaměří zejména na tato
tři témata: technologie,
byznys a vývoj a trendy

v regionu CEE. Účastníky
budou špičkoví odborníci
ve svých oborech a
CCBE bude mít tu čest,
uspořádat panel o
budoucnosti advokacie.
Promo kód pro slevu 25%
během online registrace
je zajištěn pro všechny
členy CCBE. K získání
tohoto kódu kontaktujte
CCBE.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
17/05/2018

Innovative Legal Services Forum – Praha

18/05/2018 Plenární zasedání CCBE - Praha
29/06/2018 Zasedání Stálého výboru CCBE - Brusel

ZZJak již bylo oznámeno v
únorovém čísle, projekt
EVIDENCE2e-CODEX byl
oficiálně zahájen 7. a 8.
března 2018 ve Florencii
a na tomto zahájení byli
přítomni jak zástupci
CCBE, tak i Nadace
evropských advokátů
(ELF).

