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EVROPSKÁ ÚMLUVA O ADVOKÁTNÍ PROFESI DOKONČENA DO ROKU 2020
Zvláštní status advokátů, jako prostředníků mezi občany a soudy, staví advokáty do ústřední pozice při výkonu spravedlnosti.
Advokáti tudíž zastávají hlavní úlohu při získávání důvěry veřejnosti v činnost soudů, jejichž poslání je v demokratických právních
státech zásadní. K dosažení důvěry ve výkon spravedlnosti musí být občané také přesvědčeni o způsobilosti advokátů efektivně
zastupovat své klienty. Tyto základní principy připomenul Evropský soud pro lidská práva v řadě svých rozhodnutí, včetně
rozsudku ve věci Morice proti Francii (č. 29369/10, ESLP 2015).
Advokáti pomáhají prosazovat principy právního státu, a to prostřednictvím ochrany
svobod jednotlivců a zajištěním vynutitelnosti práva na spravedlivý proces, jenž je zaručeno
článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (ECHR). Naneštěstí v případech,
kdy je právní stát ohrožen, dochází poměrně často také k omezování práv spojených s
výkonem advokátní profese.
Dne 25. ledna 2018 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) Doporučení
2121 (2018) o vývoji Evropské úmluvy o advokátní profesi, jenž mu bylo předloženo dne
13. října 2016. PACE tak potvrdilo minimální standardy vytyčené v Doporučení Výboru
ministrů členských států č. R(2000)21 ke svobodě výkonu profese advokáta a podotklo,
že ačkoli jsou tyto standardy nezávazné, jejich účelem je doplnit a přinést praktické
uplatnění principům vyplývajícím z právně závazných předpisů, zejména Evropské úmluvy
o lidských právech.

Laurent Pettiti, předseda pracovní skupiny pro
Evropskou úmluvu

Zaměříme-li se na fakt, že advokáti i nadále čelí obtěžování, výhružkám a útokům
a že se tyto projevy v některých státech dokonce stupňují a staly se rozšířenými až
systematickými, což se jeví jako záměr. PACE se tudíž domnívá, že tato situace prokazuje
nezbytnost upevnit právní status Doporučení č. R(2000)21, a to zakotvením ustanoveních
tohoto doporučení do závazné úmluvy a rovněž efektivního kontrolního mechanismu.

Umožnění přistoupení k této úmluvě třetím státům by také mohlo vést k tomu, že se úmluva stane zdrojem závazných principů
na širší mezinárodní úrovni.
PACE tudíž vyzvalo Výbor ministrů k přípravě a přijetí Evropské úmluvy o advokátní profesi založené na standardech vytyčených
v Doporučení č. R(2000)21. Výbor ministrů Rady Evropy má nyní zajistit implementaci doporučení PACE za pomoci pracovních
skupin Rady Evropy a technické asistence CCBE tak, aby členské státy Rady Evropy mohly podepsat 225. úmluvu do roku 2020.
Je nezbytné, abychom jako evropští advokáti, za pomoci našich profesních orgánů, sjednotili snahy ve prospěch tohoto
ambiciózního a zásadního projektu.

BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Revize 4. Směrnice proti praní špinavých peněz
Dne 19. dubna byla během plenárního zasedání Evropského parlamentu schválena revize 4. směrnice proti praní špinavých
peněz po předchozí dohodě o podobě revize mezi Parlamentem, Komisí a Radou z prosince 2017. Tato dohoda představuje
pátou a zároveň poslední novelizaci unijní směrnice proti praní špinavých peněz.
Revize směrnice zajišťuje přístup veřejnosti k národním registrům skutečných vlastníků společností působících v EU, včetně
následného propojení národních registrů. Dále bude také zřízen v případech oprávněného zájmu, jako je tomu u nevládních
organizací a investigativních novinářů, přístup k národním registrům skutečných vlastníků trustů působících v Evropské unii,
včetně následného propojení národních registrů.
Oblast působnosti směrnice byla rozšířena na všechny formy daňového poradenství, obchodníky s nemovitostmi, freeporty,
obchodníky s uměním, poskytování služeb spojených s elektronickou peněženkou a výměnou virtuálních měn. CCBE se o směrnici
zajímá zejména s ohledem na to, že samosprávné profese nyní musejí oznamovat obdržení zpráv ohledně podezřelých transakcí,
předávání zpráv ohledně podezřelých transakcí finanční zpravodajské jednotce (FIU), porušování směrnice proti praní špinavých
peněz a uložené sankce. Směrnice také zajišťuje posílení spolupráce mezi národními finančními zpravodajskými jednotkami (FIU)
a zapojení bankovního dohledu při výměně informací. Současně směrnice poskytuje zlepšení právní úpravy, co se týče ochrany
oznamovatelů, kteří poukazují na aktivity spojené s praním peněz, jako je například právo na anonymitu.
Pozměněná směrnice vstoupí v platnost na konci roku 2019.
Finanční pracovní skupina pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu (FATF) reviduje pokyny pro profese
v souvislosti s přístupem založeným na posouzení míry rizika.
CCBE se podílí na projektu FATF, jenž se zabývá revizí pokynů pro odborné zprostředkovatele (právníky, účetní a poskytovatele
trustů a podnikových služeb).
Finanční pracovní skupina se usnesla na detailech navržené revize ohledně informací týkajících se základního rámce, časového
harmonogramu návrhu, terminologie a struktury navrhovaných pokynů. Přípravné práce pokynů již započaly a byly prodiskutovány
během FATF zasedání ve Vídni ve dnech 23.-24. dubna.
TAXE3 – Výbor pro finanční trestnou činnost, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem
Dne 1. března potvrdil Evropský parlament rozhodnutí učiněné v rámci únorové Prezidentské konference v souvislosti se zřízením
speciálního Výboru pro finanční trestnou činnost, daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem. Nový Výbor TAXE 3
je čtvrtým výborem, který se, stejně jako předchozí Výbory TAXE, TAXE 2 a PANA, zabývá touto problematikou. Očekává se,
že nový výbor dokončí práci započatou svými předchůdci. Výbor bude činný po dobu 12 měsíců a bude se skládat ze 45 členů.
Předmětem jednání bude vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové úniky a praní špinavých peněz. Cílem bude dokončit
práci speciálních Výborů TAXE 1 a TAXE 2, stejně jako implementace doporučení vytvořených poslanci EP, kteří pracovali na
vyšetřování „Panamských dokumentů“.
Po volbě členů výboru Parlamentem, jež se uskutečnila dne 14. března se 22. března Výbor TAXE 3 sešel u příležitosti svého
inauguračního zasedání v Bruselu. Předsedou výboru byl jmenován europoslanec Petr Ježek (ALDE) z České republiky, spoluzpravodaj Výboru PANA. Výbor TAXE3 pak znovu zasedal ještě 16. dubna ve Štrasburku, kdy rozhodl o přednesení zprávy o svém
vyšetřování do 1. března 2019. CCBE bude dále sledovat vývoj tohoto výboru.

TRESTNÍ PRÁVO
Návrh Komise o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
AML výbor a výbor trestního práva CCBE pečlivě sledují vývoj ohledně návrhu Komise týkající se “boje proti praní peněz
prostředky trestního práva”. CCBE již v této věci vypracovala své stanovisko a zúčastnila se řady setkání s různými zástupci.
Výbor připravil druhé stanovisko s cílem názorně poukázat na praktické problémy spojené s postoji Rady a Parlamentu. Evropský
parlament a Rada společně s Komisí pokračují v jednání trialogu s cílem dosáhnout dohody ohledně návrhu. Druhý trialog se
konal 21. února 2018 a třetí pak 12. dubna.
Návrh Komise ohledně vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a zajištění
Výbor CCBE pro trestní právo sleduje vývoj v oblasti návrhu Komise ohledně vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a zajištění.
CCBE má radost oznámit, že zpráva výboru Parlamentu sdílí obavy CCBE vztahujících se k procesním zárukám.
Nicméně obecný přístup (společný postoj), na němž se členské státy dohodly v prosinci, procesní záruky neobsahuje, takže je
ještě na čem pracovat. Absence procesních záruk vedla k zamítnutí obecného přístupu Německem.
Evropský veřejný žalobce
Dne 12. října bylo přijato nařízení ustavující Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) dvaceti členskými státy, jež jsou
součástí procedury posílené spolupráce. Přijetí nařízení budou za současného bulharského předsednictví následovat opatření k
praktickému zřízení tohoto úřadu. Komise, jež je pověřena založením a počátečním administrativním chodem EPPO, již podnikla
řadu kroků ke zřízení úřadu. Jedním z nich je například vytvoření expertní skupiny EPPO, vypracování návrhu Pravidel pro postup
výběrové komise při výběru Nejvyššího evropského veřejného žalobce a dalších evropských žalobců, zadání obchodní případové
studie pro systém přidělování případů EPPO a navržení rozpočtu EPPO pro rok 2019. Zároveň bude nařízení EPPO vyžadovat,
aby došlo ke změnám na národní úrovni. Komise, společně s bulharským předsednictvím uspořádala konferenci o zřízení EPPO,
která se uskutečnila v Sofii ve dnech 26.-27. března. Počáteční zřízení a fungování EPPO jsou pro bulharské unijní předsednictví
prioritou a je rovněž součástí programu trojice států po sobě předsedajících Radě – Estonska, Bulharska a Rakouska. Konference
poskytla příležitost prodiskutovat otázky související se zřízením EPPO mezi praktikujícími zástupci právnických profesí, zástupci
členských států, Evropského parlamentu, Rady, Komise, Eurojustu, OLAFu, Europolu, Evropské sítě pro justiční vzdělávání,
zástupci třetích zemí, Uniemi obhájců a akademické obce. Pro CCBE bylo potěšením přijmout pozvání na tuto akci, jelikož zde
mohl být prezentován pohled obhájců.

STÁLÁ DELEGACE V LUCEMBURSKU
Pozměňovací návrhy jednacího řádu Tribunálu
CCBE se zabývá dvěma pozměňovacími návrhy jednacího řádu Tribunálu, které byly rozeslány členským státům. První návrh by
měl umožnit vice-prezidentovi Tribunálu vykonávat funkci a pravomoc, které mu v současnosti nepřísluší. Druhý návrh má za cíl
zavést povinné používání internetové aplikace e-Curia k podávání procesních dokumentů a doručování písemností Registrem
v souvislosti s řízeními vedenými před Tribunálem. CCBE vypracuje k těmto návrhům své stanovisko.
Dodatky k protokolu č. 3 ke Statutu Soudního dvora Evropské unie
CCBE se také zabývá dokumentem Soudního dvora EU, jenž byl rozeslán členským státům. Obsahuje tři hlavní body (i) přenesení
pravomoci rozhodování v prvním stupni, ve věcech řízení o porušení povinnosti na základě č. 108(2), čl. 258 a 259 SFEU na
Tribunál (ii) svěření pravomoci zabývat se žalobami na neplatnost v souvislosti s nevykonáním rozsudku vyneseném soudem
podle čl. 260 TFEU Soudnímu dvoru a (iii) zavedení nové procedury, v určitých případech odvolání, kdy Soudní dvůr nejprve
rozhodne, zda je v konkrétním případě odvolání přípustné.
Dokument dále obsahuje návrh na harmonizaci terminologie. CCBE vypracuje k těmto návrhům své stanovisko.

DIGITÁLNÍ DEN 2018
Dne 10. dubna se CCBE
zúčastnila Digitálního dne 2018,
pořádaného Evropskou komisí
(DG connect), na kterém se
shromáždili zástupci jednotlivých
zemí EU, průmyslu, akademické
obce a občanské společnosti.
Během této události podepsalo
25 zemí Deklaraci ke spolupráci
v oblasti umělé inteligence,
společný závazek dále
spolupracovat na nejdůležitějších
otázkách souvisejících s umělou
inteligencí (AI). Komisařka
Mariya Gabriel připomenula, že
aby jakákoli strategie v oblasti
Mounir Mahjoubi, Státní tajemník pro záležitosti digitalizace, se zúčastnil Digitálního dne 10. dubna 2018
umělé inteligence mohla být
úspěšná, musí mít mezinárodní
charakter. Priority Evropské unie spočívající v zajištění adekvátního právního a etického rámce, jenž se bude týkat také ochrany
soukromí a ochrany osobních dat.
Výbor CCBE pro budoucnost advokátní profese momentálně jedná o možnostech využívání systémů umělé inteligence v rámci
advokátní profese a jejich dopadu na systémy soudnictví s cílem poukázat na právní a etické otázky, jež v souvislosti s těmito
technologiemi vyvstávají.
Dne 25. dubna vydala Evropská komise sdělení o umělé inteligenci, jenž podrobně popisuje strategii Evropské unie.
Tiskovou zprávu z tohoto zasedání naleznou čtenáři zde.

ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO PROJEKTU TRADATA
Dne 4. dubna zorganizovala Pařížská advokátní komora první vzdělávací seminář pro advokáty v rámci evropského projektu
TRADATA, jehož cílem je proškolit nejméně 630 advokátů Evropské unie během následujících dvou let a zvýšit povědomí o
základní problematice Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Tento projekt zaštiťuje Nadace evropských advokátů (ELF)
ve spolupráci s Pařížskou advokátní komorou a dalšími osmi komorami.
Řečníky tohoto úspěšného semináře o palčivém tématu byli zákonodárci, legislativci a poskytovatelé právních služeb, jež se s
touto problematikou přímo potýkají. Podnětné a relevantní diskuze byly důkazem velkého zájmu účastníků o toto téma. Zpráva
z debat bude dostupná v blízké době.
Basile Ader, vice-prezident Pařížské advokátní komory, zahájil seminář informacemi ohledně praktické příručky, jež byla nedávno
publikována ve Francii. Tuto příručku vytvořila Pařížská advokátní komora, Conseil national des barreaux a Conférence des
Bâtonniers za účelem pomoci advokátům splnit požadavky nařízení a poskytovat rady svým klientům. Isabelle Jégouzo - vedoucí
zastoupení Evropské komise v Paříži, Bénédicte Fauvarque-Cosson - profesor soukromého práva, Marianne Billard – zástupkyně
francouzské poslankyně Pauly Fortezy, zpravodajky francouzského návrhu zákona o „ochraně osobních údajů“, Jean Lessi –
tajemník Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL) a Elise Latify – nezávislá poradkyně, se společně s Anne-Laure
Villedieu, Pierrem Desmaraisem, Benjaminem Pitcho a Jérôme Deroulezem se ujali všech klíčových témat. Byla také připomenuta
strategická výzva, jež je úspěchem implementace nového unijního nařízení, které by mělo přispět ke sjednocení globálních
standardů v oblasti ochrany osobních údajů.

UMĚLÁ INTELIGENCE, LIDSKÁ SPRAVEDLNOST
CCBE v současnosti spolupracuje s Lillskou advokátní komorou,
CNB, a Univerzitou v Lille při organizaci mezinárodní konference,
jež se má uskutečnit 30. listopadu 2018 ve francouzském
Lille. Tématem konference bude „Umělá inteligence, lidská
spravedlnost“.
Vzhledem k vývoji technologií umělé inteligence během posledních
let, CCBE projevila zájem o uspořádání platformy pro advokáty,
která by jim umožnila prodiskutovat dopady těchto průlomových technologií na jejich profesi. V rámci konference se uskuteční
workshopy na témata: přístup ke spravedlnosti, Blockchain a právní design. Vystoupí zde řada mezinárodních řečníků, kteří
se podělí o své postřehy, poukážou na možnosti využití technologií umělé inteligence a etická dilemata, která vyvstávají při
užívání těchto technologií v právu.
Celý program (řečníci, harmonogram, praktické informace) a agenda budou včas dostupné.

JARNÍ KONFERENCE EVROPSKÉ TRESTNÍ ADVOKÁTNÍ KOMORY (ECBA)
Ve dnech 20.-21. dubna se zúčastnil prezident CCBE pan doktor Antonín Mokrý jarní
konference Evropské trestní advokátní komory (ECBA) v Oslu, kde pronesl úvodní
řeč. Konference byla nazvána „Vyšetřovací vazba a kompenzace/odškodnění:
současné otázky a minimální standardy“.
Doktor Mokrý zdůraznil dlouhou historii spolupráce mezi CCBE a ECBA a využil
příležitosti, aby poblahopřál kolegům z ECBA k jejich iniciativě vytvořit „Agendu
2020: Nový plán ohledně minimálních standardů vybraných procesních záruk“,
jenž má za cíl upevnit právní principy vzájemného uznávání a vzájemné důvěry.
CCBE se zavázala podpořit tento nový Plán tak, aby obě organizace mohly i nadále
spolupracovat na dalším prosazování procesních záruk.

Prezident CCBE, Antonín Mokrý, na konferenci Evropské trestní advokátní komory (ECBA) v Oslu

WORKSHOP EVROPSKÉ SÍTĚ NEJVYŠŠÍCH SOUDCOVSKÝCH RAD (ENCJ) NA
TÉMA NEZÁVISLOSTI A ODPOVĚDNOSTI
Dne 14. března se zúčastnil tajemník CCBE Philip Buisseret workshopu pořádaného Evropskou sítí nejvyšších soudcovských rad
(ENCJ) na téma „Nezávislost a odpovědnost“ soudců.
Záměrem workshopu bylo přednést a prodiskutovat průběžné výsledky výzkumného projektu zaměřeného na soudcovskou
nezávislost a odpovědnost za účasti zástupců Evropské unie, Rady Evropy, Evropské komise pro efektivnost soudnictví (CEPEJ),
Sítě předsedů nejvyšších soudů, CCBE a Světové banky. V rámci tohoto projektu provedla ENCJ průzkum mezi evropskými
soudci a vypracovala soubor ukazatelů vycházejících z evropských a mezinárodních standardů pro soudcovskou nezávislost a
odpovědnost. Poprvé byly tyto ukazatele použity ve 25 systémech soudnictví v letech 2014-2015. Po vyhodnocení výsledků
následovala úprava ukazatelů, které pak byly použity v letech 2016-2017. ENCJ ukazatele jsou užitečné, jelikož napomáhají
identifikovat rizika ohrožující nezávislost soudnictví, přinášejí vhled do celkového stavu soudnictví v Evropě a zlepšení systémů
soudnictví na národní úrovni.
Během workshopu se někteří z účastníků ozvali s výhradami týkajícími se metodologie projektu, jelikož je založena na
sebehodnocení. I přes svá úskalí byl však projekt vyhodnocen jako přínosný.
Účastníci se shodli na tom, že je potřeba provést další změny, jako je zavedení kvalitativních kritérií, dále upravit stávající
ukazatele a zvážit objektivnější metodologii.

NADACE EVROPSKÝCH ADVOKÁTŮ
Ve dnech 3. - 4. dubna 2018 pomohla Nadace evropských
advokátů (ELF) Mezinárodní advokátní komoře
zorganizovat konferenci “Globalizace výkonu advokacie:
příležitosti a výzvy” v zambijském Livingstone.
Cílem konference bylo poskytnout školení advokátům z
regionu Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v
záležitostech dotýkajících se výkonu advokacie na globální
úrovni, včetně oblastních dopadů globalizace.
Na konferenci byli přivítáni účastníci z Ameriky, Afriky a
Evropy, kteří přednesli příspěvky na témata mezinárodní
subdodavatelství, společné podniky v právním sektoru,
mezinárodní arbitráž v obchodních sporech, získávání
kapitálu na mezinárodních trzích a trendy v řízení
advokátních kanceláří. Konference se zúčastnilo 120
advokátů ze zemí SADC, včetně Ministra spravedlnosti
pana Givena Lubindy a nejvyššího státního zástupce pana
Likanda Kalaluky.
Zpráva z konference bude dostupná v nejbližší době na
webových stránkách Nadace evropských advokátů (ELF)
zde.

Ministr spravedlnosti, Given Lubinda, a nejvyšší státní zástupce, Likando Kalaluka společně
se zástupci Zambijské advokátní komory, advokátní komory SADC, řečníky a výkonným
ředitelem Nadace evropských advokátů (ELF)

NOVINKY VE ZKRATCE
ZZCCBE uvítala oznámení,
že Francie ratifikovala
Protokol č. 16 k Úmluvě
o ochraně lidských práv a
základních svobod.

ZZCCBE tradičně podporuje
účast v soutěžích a
oceněních, jako je
například Cena mladých
právníků Evropského
právního institutu (ELI)
a Cena Belgického centra
pro arbitráž a mediaci
(CEPANI), které obě
proběhnou v tomto roce.
Cílem první zmíněné ceny
je poskytnout komunitě
mladých evropských
advokátů mechanismus
pro podávání praktických
návrhů ke změně

evropského práva. Více
informací o této soutěži
naleznete zde.
Cena CEPANI pak nabízí
mladým profesionálům
se zájmem o národní a
mezinárodní arbitráž
příležitost prosadit
se mezi svými kolegy.
Podrobnější informace
naleznete zde.

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

ZZVěděli jste, že dne 1. února
2018 demonstrovaly
stovky advokátů před
budovou nizozemského
parlamentu,
aby
zabránily zruinování
právní pomoci?

