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Setkání prezidentky CCBE Marie Ślązak s eurokomisařkou pro spravedlnost Věrou Jourovou Představení činnosti Nadace evropských advokátů - Zákonodárci odsouhlasili novou směrnici
týkající se praní špinavých peněz - Britská vláda připustila, že odposlouchávala komunikaci mezi
advokáty a jejich klienty - Veřejné zakázky: problémy s dopravou
SETKÁNÍ PREZIDENTKY CCBE MARIE ŚLĄZAK S EUROKOMISAŘKOU PRO
SPRAVEDLNOST VĚROU JOUROVOU
Schůzka, která se uskutečnila 23. března v Bruselu, byla příležitostí k projednání otázek důležitých pro advokátní profesi s novou komisařkou pro
spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.
Účastníci promluvili o řadě klíčových témat: evropské iniciativy v trestním právu, zřízení specializovaného Úradu evropského veřejného žalobce,
budoucnost e-Justice, vzdělávání advokátů, iniciativy v podporování rovnosti pohlaví, a konečně sousední politika Evropské unie a stav respektování
zákonů na Ukrajině.
Poté, co paní Ślązak vyjádřila obavy advokátů z hromadného sledování probíhajícího v komunikaci advokátů s klienty, paní Jourová požádala o dodání
zpráv o případech sledování advokátů, především pak o nedávno hlášených případech ze Spojeného království a Nizozemí.
Nakonec se strany domluvily, že budou i dále úzce spolupracovat.
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PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ
23. dubna 2015 byla v rámci mezinárodní konference „Úloha
advokátů před mezinárodními soudy“ představena činnost Nadace
evropských advokátů (European Lawyers Foundation).

Hlavním záměrem nové Nadace je realizovat projekty s přidanou
hodnotou, které poslouží evropským advokátům ve věcech týkajících
se spravedlnosti v Evropě.

V Haagu se shromáždili špičkoví přednášející z mezinárodních soudů
a tribunálů, aby promluvili k širokému publiku: soudkyně Alexandra
Prechal (Soudní dvůr Evropské unie) a soudce Daniel Nsereko
(Zvláštní tribunál pro Libanon), stejně jako zástupci ze Stálého
rozhodčího soudu, Mezinárodního trestního soudu a Evropského
soudu pro lidská práva.

Navíc může Nadace realizovat také projekty související s dalšími
zásadními tématy, jakými jsou například lidská práva či respektování
zákonů.
Přečtěte si více: [Launch of the European Lawyers’ Foundation]

ZÁKONODÁRCI ODSOUHLASILI NOVOU SMĚRNICI TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ ŠPINAVÝCH
PENĚZ
Evropský parlament a Rada ministrů 20. dubna dospěly k dohodě ohledně přezkoumání třetí směrnice týkající se praní špinavých peněz (2005/60/EC).
Znění směrnice přináší pro právnickou profesi mnoho změn: daňové poradenství poskytované advokátem spadá přímo do ohlašovací povinnosti;
vymezení závažných trestných činů nyní odkazuje na daňové zločiny; a povinné subjekty včetně advokátů musí po dobu minimálně pěti let uchovávat
nezbytné informace získané při hloubkové kontrole klienta.
Úloha samosprávného orgánu (komory) je nyní chráněna před ohlašovací povinností k první instanci. Směrnice také stanoví, že by členské státy měly
zajistit prostředky a způsoby, kterými bude možno docílit ochrany profesního tajemství, důvěrnosti informací a soukromí.
Jakmile parlament ve druhém čtení potvrdí svůj souhlas, budou mít členské státy dva roky na zavedení směrnice do vnitrostátního práva.

BRITSKÁ VLÁDA PŘIPUSTILA, ŽE ODPOSLOUCHÁVALA KOMUNIKACI MEZI ADVOKÁTY
A JEJICH KLIENTY
Důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem je nezbytnou zárukou
spravedlivého a nestranného procesu. Přesto v únoru připustila britská
vláda, že její zpravodajské služby nezákonně odposlouchávaly rozhovory,
které měly být chráněny principem důvěrnosti informací mezi advokátem
a jeho klientem. Přiznání následovalo poté, co bylo před speciálním
soudem, tzv. Investigatory Powers Tribunal, zahájeno řízení ve věci

údajného vydání a týrání dvou Libyjců britskými a americkými agenty v
roce 2004.
Přečtěte si více: [UK admits unlawfully monitoring legally privileged
communications]

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: PROBLÉMY S DOPRAVOU
Směrnice 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek ruší směrnici z
roku 2004 a zavádí další pravidla pro zadávání
veřejných zakázek.

nezavádějí správně ustanovení týkající se
právních služeb, především pak ‚mírný režim‘.
Jako první na tento fakt upozornily francouzské
komory.

V průběhu přepracovávání poukázala CCBE
na nezbytnost zachování zvláštního postavení
právních služeb v rámci zadávání veřejných
zakázek. Nyní se zdá, že některé členské státy

Prezidentka CCBE Maria Ślązak v oficiálním
dopise zaslaném v dubnu Elżbietě Bieńkowské,
komisařce pro vnitřní trh, upozornila na
problémy hlášené z Francie a vyjádřila obavy,
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že by se i další členské státy mohly rozhodnout
směrnici nezavádět řádně. Pokud by nebylo
nalezeno žádné řešení, může Evropská komise
zahájit formální řízení pro nesplnění povinností;
proto bude CCBE nadále v následujících
měsících sledovat situaci ve členských státech.
Přečtěte si více: [Public Procurement on the
European Commission’s website]

