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Během Plenárního zasedání dne 29. listopadu 2018 jmenovala CCBE do funkce, jejíž výkon bude zahájen 1. ledna 2019, svého 
nového prezidenta pana Josého de Freitase (Portugalsko). Přebírá tak funkci po JUDr. Antonínu Mokrém. Po jeho boku bude 
stát Ranko Pelicarić (Chorvatsko) jako první viceprezident, Margarete von Galen (Německo) jako druhá viceprezidentka a James 
Mac Guill (Irsko) jako třetí viceprezident.

José de Freitas byl zapsán u Portugalské advokátní komory v roce 1980. Od roku 2006 je vedoucím delegace Portugalské 
advokátní komory při CCBE. Od roku 1990 je partnerem v advokátní kanceláři Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, 
Sociedade de Advogados, SP, RL, přičemž v roce 1989 založil její pobočku v Portu.
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Nové předsednictví CCBE pro rok 2019

James Mac Guill (3. viceprezident), Jiří Novák (předseda Výboru CCBE pro IT právo) a Iain Mitchell 
QC (předseda pracovní skupiny CCBE pro oblast sledování) na workshopu Evidence2e-Codex



Workshop Evidence2e-Codex 

V úterý 15. ledna 2019 uspořádala CCBE ve spolupráci s INTERPOLem workshop, jako součást projektu EVIDENCE2e-CODEX, 
jenž má za cíl usnadnit výměnu elektronických důkazů v rámci Evropské unie a umožnit mezinárodní spolupráci v trestím řízení. 
Záměrem projektu je vytvořit právně platný nástroj pro výměnu důkazů v digitální formě prostřednictvím infrastruktury e-CODEX  
v rámci procedur Vzájemné právní pomoci (MLA) a Evropského vyšetřovacího příkazu (EIO).

Cílem tohoto setkání bylo sdílet se zástupci právnické veřejnosti výstupy právního výzkumu v rámci projektu a získat zpětnou 
vazbu ohledně stavu transpozice a implementace směrnice o Evropském vyšetřovacím příkazu ve vybraných členských státech, 
praktické příklady paralelního fungování mezi procedurami Evropského vyšetřovacího příkazu a Vzájemné právní pomoci a 
souvisejících právních otázek, dopadů ochrany údajů na procedury Evropského vyšetřovacího příkazu a Vzájemné právní pomoci 
a dostupných nástrojů pro technickou podporu.

Workshop sklidil velký úspěch a přilákal mnoho důležitých dotčených subjektů, kteří se podělili o své zkušenosti a odborné 
znalosti. Mezi účastníky byli zástupci právních profesí – advokáti, zástupci advokátních komor, státní zástupci, soudci, ale také 
představitelé veřejných a soukromých entit, jako je Evropská komise a parlament, Rada Evropské unie, Ministerstva spravedlnosti 
některých zemí, EUROJUST, INTERPOL, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB), Evropský inspektor ochrany údajů 
(EDPS), Evropská soudní síť (EJN), akademici, Microsoft a Vodafone.

Workshop byl rozdělen na dvě části. První část se zaměřila na teoretické informace k projektu a příspěvky zde přednesli: 
Maria Angela Biasiotti (CNR-ITTIG, Itálie – koordinátorka projektu EVIDENCE2e-CODEX), Jeanne Mifsud Bonnici (University of 
Groningen), Charlotte Anne (právní poradkyně, INTERPOL), Djamila Ben-Miloud (Evropská komise), Fabrizio Turchi (CNR-ITTIG, 
Itálie) a Nikolaos Matskanis (CETIC, Belgie). Druhá část byla více praktická a sestávala z panelových diskuzí. První panelová 
diskuze se týkala koexistence procedur Evropského vyšetřovacího příkazu a Vzájemné právní pomoci z pohledu soudců a státních 
zástupců, druhá panelová diskuze se vztahovala k EIO a MLA z pohledu obhájců a třetí diskuze byla zaměřena na přístup k datům 
uchovávaných soukromými subjekty, např. poskytovateli internetových služeb (ISPs), a to v rámci vyšetřování.

Panel, kde vystupovali obhájci, moderoval právní poradce CCBE, Simone Cuomo, a byl složen z významných členů CCBE, jmenovitě 
pana Jamese Mac Guilla (viceprezident), Jiřího Nováka (předseda Výboru CCBE pro právo IT) a Iaina Mitchella QC (předseda 
pracovní skupiny CCBE pro oblast sledování). V rámci tohoto panelu se diskutovalo o řadě záležitostí souvisejících s projektem, 
zejména průzkumu CCBE ohledně výměny dat s advokáty v kontextu Evropského vyšetřovacího příkazu a možných konkrétních 
otázkách pro advokáty (včetně práv obviněného), kterými je nutno se v souvislosti s digitalizací procedur EIO a MLA zabývat.

Slyšení Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody (LIBE) o „elektronických důkazech v trestních věcech“ a diskuze 
na vysoké úrovni s názvem “Bezpečnost evropských občanů: úloha elektronických důkazů“.

Iain Mitchell QC, předseda pracovní skupiny CCBE pro oblast sledování, před nedávnem reprezentoval CCBE na slyšení v rámci 
zasedání Výboru Evropského parlamentu LIBE, kde prezentoval stanovisko CCBE k novému návrhu  Nařízení o evropských 
předávacích a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech (video 
o „elektronických důkazech v trestních věcech“ 
je dostupné zde).

Slyšení bylo součástí probíhající legislativní 
procedury k navrhovanému Nařízení o evropských 
předávacích a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech, ke 
kterému CCBE vznesla řadu připomínek a obav, 
které musí být v rámci legislativního procesu 
adresovány, zejména v souvislosti s důvěrností 
komunikace mezi advokátem a klientem, soudním 
ověřováním, důvody pro odmítnutí vykonání 
příkazu, potřebou stanovení určité minimální 
míry podezření, nezbytností uvědomění subjektů 
údajů a práv obviněného (viz stanovisko CCBE v 
tomto odkaze).

Po představení předsedy Výboru LIBE, 
europoslance Clauda Moraese, byla na programu 

SOUČASNÉ AKTIVITY CCBE V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH DŮKAZŮ (E-EVIDENCE) 
A PORTÁLU E-JUSTICE

Iain Mitchell QC, předseda pracovní skupiny CCBE pro oblast sledování, prezentoval stanovisko CCBE 
v rámci slyšení na téma «Elektronické důkazy v trestních věcech» během zasedání Výboru Evropského 

parlamentu LIBE

https://evidence2e-codex.eu/
https://www.e-codex.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20181112CHE05283
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20181112CHE05283
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf


slyšení prezentace studie o elektronických důkazech, kterou si vyžádal Výbor LIBE a poté následovaly projevy významných 
řečníků, kteří reprezentovali širokou škálu aktérů pracujících s elektronickými důkazy (soudci, státní zástupci a advokáti, úřady 
pro ochranu údajů, orgány a organizace pro ochranu základních práv a poskytovatelé telekomunikačních a internetových služeb) 
a sdíleli své aktuální zkušenosti a názory na návrhy v oblasti elektronických důkazů.

Návrhy CCBE byly začleněny do strategie a akčního plánu v oblasti evropské e-Justice přijaté Radou na období 2019-2023.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci nedávno přijala Strategii a Akční plán ohledně vývoje e-Justice pro období 2019-2023. Tento 
akční plán obsahuje dva projekty, které vycházejí z návrhů CCBE obsažených v dokumentu o návrzích projektů schváleném 
během červnového zasedání Stálého výboru CCBE.

První projekt je spjat s vyhledávačem Find-a-Lawyer II a zřízením systému ověřování statusu advokáta (str. 18 Akčního plánu). 
Ten vychází z návrhu CCBE ohledně řešení interoperability na evropské úrovni pro identifikaci advokátů a ověření jejich působení 
(včetně ověřování platnosti průkazů advokáta) v rámci elektronických přeshraničních soudních řízení.

Druhý projekt se zaměřuje na Umělou inteligenci v oblasti justice (str. 15 Akčního plánu). Součástí představené aktivity je 
návrh CCBE vytvořit příručku pro advokáty ohledně využívání umělé inteligence v rámci Evropské unie.

Skutečnost, že jsou tyto návrhy začleněny do akčních plánů znamená, že pro implementaci těchto projektů bude dostupné 
financování EU. V období 2019-2023 se práce EU v oblasti e-Justice zaměří na 3 hlavní cíle: zlepšení přístupu k informacím v 
justici, pokračování digitalizace soudních a mimosoudních řízení za účelem umožnění snazšího a rychlejšího přístupu k soudům 
a zajištění implementace technického rámce a správy národních systémů e-Justice k usnadnění propojení a interoperability 
mezi systémy členských států.

Přijetí první Evropské listiny etických pravidel k využívání umělé inteligence v rámci justičních systémů

CCBE pozorně sledovala a uvítala nedávné přijetí prvního evropského dokumentu, jenž vytyčuje etické principy vztahující se k 
využívání umělé inteligence (AI) v rámci justičních systémů a jenž byl připraven Evropskou komisí pro efektivitu justice (CEPEJ) 
Rady Evropy.

Listina stanovuje rámec zásad, kterými se mohou řídit politici, zákonodárci a odborníci v oblasti justice při potýkání se s rychlým 
vývojem umělé inteligence v rámci vnitrostátních soudních řízení.

CEPEJ se domnívá, jak je uvedeno v Listině, že využívání umělé inteligence v justici může přispět ke zlepšení efektivnosti a kvality 
práce soudů a musí být zaváděno zodpovědně tak, aby bylo v souladu se základními právy, která jsou zaručena zejména Evropskou 
úmluvou o ochraně lidských práv (ECHR) a Úmluvou Rady Evropy o ochraně osobních údajů. Z pohledu CEPEJ je nezbytné zajistit, 
aby umělá inteligence byla nástrojem ve službách obecného zájmu a aby její využívání respektovalo práva jednotlivců.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu: Rada Evropy přijala první Evropskou listinu etických pravidel k využívání umělé inteligence 
v rámci justičních systémů

AVOCATS.BE a Lutyšská advokátní komora jsou již více než deset let řádnými členy Světové koalice „Společně proti trestu smrti“.

Jak napovídá její název, Koalice usiluje o sdružení všech iniciativ abolicionistů. Koalici předsedá Robert Badinter a každé dva 
roky organizuje světový kongres, na který pravidelně zavítá, kromě řady osobností (hlavy státu, nositelů Nobelových cen míru, 
bývalých vězňů odsouzených k trestu smrti) více než 1500 účastníků, včetně mnoha advokátů.

Letos se kongres uskuteční v Bruselu na pěti různých místech, ale především v Egmont Palace, který se nachází nedaleko od 
Justičního paláce. Program zahrnuje kromě Plenárních zasedání také workshopy, kulturní události a řadu doprovodných akcí 
pořádaných partnerskými organizacemi.

Mezi tématy, o kterých se bude v rámci kongresu diskutovat jsou: abolicionistické strategie, jak předejít znovuzavedení trestu 
smrti, soukromý sektor a trest smrti, ženy a trest smrti, LGBT a trest smrti, advokátní komory v boji proti trestu smrti a další.

7. SVĚTOVÝ KONGRES PROTI TRESTU SMRTI SE USKUTEČNÍ V BRUSELU VE 
DNECH 26. ÚNORA – 1. BŘEZNA 2019

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12794-2018-REV-3/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11724-2018-REV-4/en/pdf
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808fed10
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808fed10
http://www.ecpm.org/en/
http://congres.ecpm.org/wp-content/uploads/2018/12/7th-World-Congress_Brussels2019_EN.pdf


Finská advokátní komora založila tři pracovní skupiny, které mají za úkol připravit advokátní profesi a komoru na budoucí výzvy.

Zaprvé, jsme toho názoru, že počet žen advokátek je ve Finské advokátní komoře (30 %) příliš nízký – již víme, že mladé ženy 
advokátky profesi opouštějí, především kvůli obtížím a překážkám, které s sebou spojení pracovního života s rodinným přináší. 
Jedna z pracovních skupin má za cíl najít způsob, jak informovat mladé advokáty (jak ženy, tak muže), advokátní kanceláře a 
budoucí advokáty o tom, že dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je v advokátní profesi nejen životně 
důležité, ale také možné. To vyžaduje v naší profesi změnu praxe a zejména přístupu. Ženám advokátkám by se rovněž mělo dostat 
povzbuzení stát se partnery v advokátních kancelářích a začít podnikat, což by jim umožnilo získat flexibilnější pracovní dobu.

Zadruhé, Finská advokátní komora si přeje přezkoumat, zda jsou její stanovy a předpisy stále platné v celém svém rozsahu. 
Dochází k nadbytečné regulaci? Jsou všechny naše stanovy nezbytné a měli bychom je aktualizovat, aby lépe obstály v budoucnu? 
Záměrem komory není blokovat nové inovativní způsoby poskytování právních služeb. Spíše naopak – nové inovace vyhledáváme, 
například skrze kombinování technologií umělé inteligence a právních inovací malých advokátních kanceláří. Toto vyžaduje, 
abychom naše stanovy kriticky zhodnotili a určili, která naše pravidla jsou stále nezbytná a platná a která nikoliv.

Zatřetí, naši členové zažívají čím dál více stresu, potíží s udržením rozumného pracovního vytížení a pokud se potýkají s těmito 
problémy sami, potřebují více pomoci k udržení svého zdraví a práceschopnosti. Komora založila pracovní skupinu, jejímž 
úkolem je najít možnosti, jak svým členům, zejména samostatným, ale také mladým advokátům, pomoci s výzvami v souvislosti 
s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a najít způsoby, jak je udržet práceschopnými. Místní advokátní komory 
a kolegové advokátů hrají klíčovou roli při rozpoznávání, zda některý z kolegů potřebuje pomoc a zda jej případně směřovat na 
profesionální poradenství.

Všechny tyto pracovní skupiny představí své závěry na konci roku 2019.

Minna Melender 
Generální tajemnice 

Finská advokátní komora

Registrace je zdarma, avšak povinná.

V posledních zhruba 20 letech počet udělení trestu smrti postupně klesá. Přesto čeká 
na popravu v celách smrti 20 000 lidí v 55 zemích, kde trest smrti stále existuje (ve 
srovnání se 106 zeměmi, kde je trest smrti zrušen, šesti, které trest smrti udělují za 
výjimečných okolností – válka či revoluce – a 31 de facto abolicionistickými státy – 
které nevykonaly žádnou popravu již alespoň 10 let). Každoročně je tak popraveno 
1500 mužů a žen.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Bojovat budeme i nadále. 
Patrick Henry

PROJEKTY FINSKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY V ROCE 2019

http://congres.ecpm.org/en/registration-form/


Dánská advokátní komora („Advokatsamfundet”) slaví v roce 2019 své 100. výročí! Advokatsamfundet byla založena v roce 
1919 z iniciativy právníka Nejvyššího soudu Otta Liebeho a k jejímu založení došlo především v důsledku komplexní reformy 
soudnictví, která vstoupila v platnost dne 1. října 1919. Teprve až v souvislosti s touto reformou došlo k zavedení principu trojí 
dělby moci (jak stanoví Ústavní zákon z roku 1949). Advokatsamfundet sdružuje advokáty, kteří získali dánský titul „advokat” 
opravňující vykonávat advokacii v Dánsku, Grónsku, na Faerských ostrovech nebo v zahraničí. Zápis do seznamu advokátů 
Advokatsamfundet je povinný a v současné době má komora přibližně 6500 členů. Účely, za kterými byla Advokatsamfundet 
zřízena jsou:

 » zabezpečení nezávislosti a integrity advokátů

 » zaručení a vymáhání plnění povinností advokátů

 » zajištění profesní způsobilosti advokátů a

 » vyvíjení činnosti ve prospěch právního státu v Dánsku

Oslavy výročí budou probíhat v průběhu roku 2019. Dne 24. května 2019 se uskuteční seminář s význačnými národními a 
mezinárodními řečníky a večer pak velká slavnostní společenská akce v Royal Opera House v Kodani.

Advokatsamfundet se rovněž chystá vydat knihu o deseti současných a bývalých advokátech.  Hlavní pozornost knihy bude 
zaměřena na interakci mezi dánskými advokáty a vývojem dánské společnosti během posledních 100 let a bude vydána největším 
dánským vydavatelstvím Gyldendal. Autorem knihy je historik a dřívější šéfredaktor velkých národních novin. Kniha obsahuje 
pečlivý výzkum, inspirující rozhovory, provokativní vylíčení osobností a hluboké reflexe a měla by být zajímavým čtením pro 
všechny, kdo se zajímají o vývoj dánské společnosti v posledních 100 letech. Advokatsamfundet dále pozvala CCBE do Kodaně, 
kde se v září 2019 uskuteční zasedání Stálého výboru.

24. ledna 2019 proběhl Den ohroženého advokáta, 
jenž byl letos věnován postavení advokátů v Turecku. 
Tento den vznikl v roce 2010 a je organizován Asociací 
evropských demokratických advokátů (AED-EDL), 
Evropskou asociací advokátů pro demokracii a lidská 
práva (ELDH) a nadací „Den ohroženého advokáta“. Při 
této příležitosti se shromáždila CCBE a další advokátní 
organizace před tureckým konzulátem na podporu 
tureckých advokátů. Podobná shromáždění proběhla 
ve 22 zemích po celém světě. V rámci této akce byl 
rovněž odeslán konzulátu dopis, jenž byl podepsán 
společně několika organizacemi a požaduje podniknutí 
kroků, které mají zajistit, aby advokáti v Turecku mohli 
vykonávat svou profesi bez překážek, zastrašování, 
obtěžování a nepřiměřených zásahů. Od roku 2016, 
kdy proběhl neúspěšný státní převrat, bylo více než 1500 tureckých advokátů trestně stíháno, více než 590 advokátů zatčeno 
a více než 200 odsouzeno.

28/02/2019	 	 Zasedání	Stálého	výboru	CCBE	-	Vídeň

28/02/2019	–	02/03/2019	 47.	Evropská	prezidentská	konference	–	Vídeň

29/03/2019	 	 Zasedání	Stálého	výboru	-	Řím

DEN OHROŽENÉHO ADVOKÁTA

„ADVOKATSAMFUNDET” SLAVÍ 100. VÝROČÍ

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE


	Art_01
	Art_02
	Art_03
	Art_04
	Art_05
	Art_06
	Events

