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Slyšení v rámci podvýboru pro lidská práva (DROI) Evropského parlamentu

ZASEDÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU CCBE: PROSLOV MICHAELA O´FLAHERTYHO,
ŘEDITELE AGENTURY EU PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA
Dne 28. února uspořádala CCBE ve Vídni zasedání Stálého výboru, kde členové diskutovali o otázkách evropských advokátů
a advokátních komor. CCBE přivítala velmi vzácného hosta: Michaela O´Flahertyho, ředitele Agentury EU pro základní práva.
Michael O´Flaherty se ve svém projevu zaměřil na klíčové aspekty související s ochranou základních práv, jako je např.
zvláštní role advokátů v této souvislosti a otázky týkající se právního státu, migrace a umělé inteligence.
Zároveň vyzdvihl důležitost vůdčí role CCBE v tomto ohledu a zmínil některé z jejích aktivit, zejména její činnost na globální
podporu ohrožených advokátů a Cenu za lidská práva za rok 2018, kterou CCBE udělila polskému advokátovi, Mikołajovi
Pietrzakovi, za jeho mimořádné zapojení a nepřetržitou práci v oblasti lidských práv a právního státu.
Pan O´Flaherty rovněž poukázal na zjevný nedostatek solidarity a vzájemné podpory v oblasti migračních politik. V tomto
kontextu připomenul přítomným, jak významnou úlohu hrají advokáti v rámci azylových řízení, včetně odvolacích řízení,
a povzbudil CCBE, aby i nadále řešila migrační situaci a pokračovala ve své pomoci, obzvláště v Řecku.
Na závěr pan O´Flaherty pohovořil o svých
očekáváních v souvislosti s umělou inteligencí,
jako je např. potřeba, aby CCBE vypracovala
stanovisko, zejména k otázkám kvality přijaté
regulace a potřeby zajištění efektivní ochrany
lidských práv prostřednictvím účinného
dovolávání se Listiny základních práv.

Michael O’Flaherty, ředitel Agentury EU pro základní práva,
během svého proslovu na zasedání Stálého výboru CCBE ve Vídni

ÚTOKY NA ADVOKÁTY ZDŮRAZNĚNY EVROPSKÝM PARLAMENTEM
Dne 19. února se v Bruselu v rámci podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu
konalo slyšení, které bylo konkrétně zaměřeno na útoky proti advokátní profesi.
Den co den jsou advokáti obtěžováni, zastrašováni, soudně stíháni, vězněni či dokonce
vražděni, a to v důsledku vykonávání svých profesních aktivit. Tyto útoky se po celém
světě, včetně Evropy, v posledních letech stupňují.
V rámci slyšení bylo poukázáno na různé druhy pronásledování páchaného na
advokátech vycházející z příkladů, které se odehrávají v zemích, kde jsou advokáti
oběťmi porušování lidských práv, jako je např. Ázerbájdžán, Čína, Kazachstán a Turecko.
V tomto znepokojivém kontextu, jenž nabírá na síle, vyzdvihl předseda výboru CCBE
pro lidská práva, Patrick Henry, potřebu důrazných iniciativ ze strany Evropské unie
na podporu advokátů, kteří každý den vynakládají úsilí na ochranu lidských práv.
Každým útokem, který cílí na advokáta, jsou zasažena základní práva celé populace.
Během slyšení předseda podvýboru pro lidská práva, europoslanec Pier Antonio
Panzeri, uvedl, že: „Každý útok na advokáta či advokátní profesi je útokem proti
spravedlnosti a základním principům právního státu.”
Podívejte se na video CCBE, které bylo vytvořeno k této příležitosti.
CCBE rovněž publikovala brožuru o hrozbách pro advokátní profesi, která je k dostupná zde.
Záznam celého slyšení naleznete na webu Evropského parlamentu.

EVROPSKÁ ÚMLUVA O ADVOKÁTNÍ PROFESI: ZÁRUKA ŘÁDNÉHO VÝKONU
SPRAVEDLNOSTI A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU
Dne 31. ledna 2019 se Výbor ministrů Rady Evropy rozhodl zahájit studii proveditelnosti k případu přípravy Evropské
úmluvy o advokátní profesi. Tomuto rozhodnutí předcházelo Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE)
z ledna 2018, jenž takový nástroj požaduje.
Po konzultaci příslušných výborů zdůraznil Výbor ministrů své obavy
ohledně „hrozeb v konkrétních národních kontextech, které ohrožují
bezpečnost a nezávislost advokátů, stejně jako jejich schopnost
efektivně vykonávat své profesní povinnosti.“
Výbor ministrů rovněž připomenul, že „advokáti hrají nepostradatelnou
roli při výkonu spravedlnosti a že svobodný výkon advokátní profese
je nezbytný pro plné uplatňování základního práva na spravedlivý
proces, jež je zaručeno čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech.“
Očekává se, že studie proveditelnosti bude vypracována do konce
roku 2019.
CCBE podporuje iniciativu Rady Evropy v souvislosti s Evropskou
úmluvou o advokátní profesi. CCBE se domnívá, že takovýto závazný
instrument je nyní zapotřebí k zajištění efektivní ochrany advokátní
profese, jejíž poslání je zásadní pro přístup ke spravedlnosti a ochranu
lidských práv a základních svobod.
Webovou stránku CCBE, která je zvlášť věnována Evropské úmluvě o advokátní profesi naleznete zde. Tato webová stránka
shromažďuje dokumenty Rady Evropy na toto téma, existující dokumenty na mezinárodní/evropské úrovni v souvislosti
s advokátní profesí a rovněž relevantní dokumenty CCBE.

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO PŘESHRANIČNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM
DŮKAZŮM: CCBE VYZÝVÁ KOMISI K ODLOŽENÍ VYJEDNÁVÁNÍ S USA A RADOU
EVROPY
CCBE vypracovala několik doporučení v návaznosti na kritické zhodnocení navrhovaných reforem ohledně mezinárodních
pravidel, která upravují přeshraniční přístup k elektronickým důkazům pro účely trestního vyšetřování.
V souvislosti s návrhem nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních
věcech, Komise před nedávnem přednesla dva mandáty pro vyjednávání, jeden pro vyjednávání se Spojenými státy a
druhý týkající se Druhého dodatkového protokolu k „Budapešťské” úmluvě Rady Evropy o kyberkriminalitě. Na základě
těchto návrhů by orgány činné v trestním řízení získaly právo vyžádat si od poskytovatelů služeb, kteří se nacházejí v jiné
jurisdikci, mezinárodní předání dat, a to bez potřeby smlouvy o vzájemné právní pomoci (MLAT).
Tato přímá spolupráce mezi donucovacími orgány a poskytovateli služeb by obcházela současný systém, jenž se opírá
o přísné postupy soudního dohledu, a rovněž by ohrozila důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem. Záměrem
navrhovaného právního předpisu je zefektivnit způsob, jakým je žádáno o přeshraniční přístup k elektronickým důkazům,
ale rovněž jak jsou tyto žádosti vyřizovány.
CCBE kvituje nedostatky a procesní roztříštěnost, jež je zřejmá v rámci stávajících pravidel. Nicméně odstranění zavedených
záruk, na nichž je procedura MLAT založena, potenciálně představuje značné oslabení procesních záruk. CCBE namísto
toho upřednostňuje přístup, jenž zahrnuje přezkoumání a zlepšení stávajících procedur Vzájemné právní pomoci (MLA), a
to např. jejich urychlením za pomocí digitalizace a přijetím opatření, která umožní vnitrostátním orgánům lépe reagovat
na přeshraniční žádosti.
CCBE se domnívá, že dokud nebude pozice Evropského parlamentu k návrhu o elektronických důkazech stanovisko finální,
je pro Evropskou komisi předčasné usilovat o vyjednávání mezinárodních nástrojů na základě jejího původního návrhu
k elektronickým důkazům. CCBE tudíž naléhá, aby bylo vyjednávání odloženo do doby, než Evropský parlament přijme
ohledně tohoto dokumentu konečné stanovisko.
CCBE vytyčila ve svém stanovisku tři klíčová preventivní doporučení a rovněž sedm alternativních doporučení pro případ,
že se bude návrh ubírat stávajícím směrem, tedy zřízení nástrojů přímé spolupráce.
Přijetí stanovisek a příruček CCBE
»» Hodnocení CCBE zákona USA „Cloud Act“ (28/02/2019)
»» Doporučení CCBE k zavedení mezinárodních pravidel pro přeshraniční přístup k elektronickým důkazům (28/02/2019)

PŘIJETÍ ETICKÉHO KODEXU ADVOKÁTA NA SLOVENSKU PODLE NAŘÍZENÍ GDPR
Ano, víme, „ještě jednou zmíníte GDPR a …“
Přestože je trh právních služeb zprávami o GDPR
přesycen, rádi bychom se s vámi podělili o několik
dobrých zpráv.
Dne 4. prosince 2018 schválil Úřad pro ochranu
osobních údajů na Slovensku (Úřad) na základě čl.
40 nařízení o ochraně osobních údajů Etický kodex
Slovenské advokátní komory jako zvláštní nástroj
pro výklad pravidel GDPR v sektoru advokátní
profese. Jedná se o historicky první etický kodex,
jenž byl přijat na Slovensku a pravděpodobně jeden
z prvních etických kodexů přijatý v návaznosti na
GDPR v Evropské unii.
Slovenská advokátní komora začala s přípravou a interními konzultacemi o Etickém kodexu v srpnu 2017. Komora svěřila
přípravu Etického kodexu své pracovní skupině pro veřejné právo a podskupině pro GDPR. Všichni advokáti dostali příležitost
Etický kodex okomentovat prostřednictvím webové stránky komory.

Znění Etického kodexu bylo v rámci řízení před Úřadem několikrát změněno. Obecně lze říci, že byl přístup Úřadu velmi
konstruktivní a profesionální a že bylo možno o záležitostech týkajících se GDPR a advokátů se zástupci Úřadu otevřeně
diskutovat.
Etický kodex adresuje mnoho otázek v oblasti ochrany osobních údajů, které byly pro advokáty při zajišťování vlastního
souladu s relevantními předpisy či při poskytování právních služeb v této oblasti po dlouhou dobu problematické či sporné.
Etický kodex například objasňuje úlohu advokátů jako správců údajů a také právní základ pro zpracování osobních údajů,
rozlišuje mezi povinnostmi mikro, malých a velkých advokátních kanceláří, upřesňuje povinnosti vůči jiným osobám než
klientům, objasňuje poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) advokáty atd.
Ustanovení tohoto kodexu jsou doplněna praktickými příklady, případovými studiemi a kontrolními seznamy. Pokud Vás
zajímá jeho obsah, navštivte prosím webové stránky Slovenské advokátní komory.
Ochrana osobních údajů je pro advokáty vzhledem k povinnosti mlčenlivosti velmi specifickou oblastí. Doufáme, že
Etický kodex bude nápomocný advokátům, klientům a rovněž Úřadu pro ochranu osobních údajů při kontaktu s těmito
specifickými a často protichůdnými pravidly.
Delegace Slovenské advokátní komory při CCBE

PROCESNÍ ZÁRUKY
Komise připravuje zprávu o implementaci Směrnice „So právu na přístup k obhájci v trestním řízení”. Zpráva bude dostupná
v listopadu 2019. Dne 20. prosince 2018 publikovala Komise (a) Zprávu o provádění Směrnice 2010/64/EU o právu na
tlumočení a překlad v trestním řízení a (b) druhou Zprávu o provádění „Směrnice o právu na informace” (hodnotící zpráva
o provádění Směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení bude mít totožný formát).
Členské státy musí Směrnici 2016/1919/EU o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení, Směrnice
o právní pomoci implementovat do 25. května 2019. Tato Směrnice stanoví společná minimální pravidla ohledně práva
na právní pomoc pro:
(a) osoby podezřelé a obviněné v trestním řízení a
(b) osoby, které jsou účastníky řízení o evropském zatýkacím rozkazu.

FINSKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA SLAVÍ SVÉ STÉ VÝROČÍ
Finská advokátní komora byla založena v roce 1919. V současné době jsou aktivity
této organizace upraveny Zákonem o advokátech z roku 1958. Komora má více než
2100 členů. Ze zákona je předmětem její činnosti regulace a dohled nad výkonem
advokátní profese. Další hlavní aktivity zahrnují zvyšování kvality právních služeb,
vzdělávání a podpora svých členů a aktivní účast na legislativní činnosti.
Oslavy výročí na téma „Advokáti chrání právní stát“ budou probíhat v průběhu roku
2019. Místní pobočky komory organizují po celém Finsku několik akcí. Finská advokátní
komora rovněž zveřejnila působivé video zachycující praktikující a nadcházející
advokáty. Hlavním záměrem videa, jež je nazváno „Naše sny mění svět“, je vyzdvihnout
hodnoty a práci advokátů.
„Mám sen. O světe, v němž nikdo není podmaňován jen proto, že není schopen hájit
svá práva. A kde nabízím svou pomoc, když jsem o ni požádána.“

EFEKTIVITA PŘÍSTUPU KE SPRAVEDLNOSTI VE VĚCECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A IMPLEMENTACE AARHUSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ
Dne 20. prosince zveřejnila Komise dotazník/konzultaci ohledně efektivity přístupu ke spravedlnosti ve věcech životního
prostředí a implementace Aarhuské úmluvy Evropskou unií. Dotazník lze vyplnit do 14. března.
Výbor CCBE PD Lux považuje téma přístupu ke spravedlnosti a dodržování Aarhuské úmluvy za mimořádně důležité, jelikož
přístup ke spravedlnosti představuje jeden z nejzásadnějších pilířů právního státu. Výbor PD Lux připravil návrh odpovědi,
jež uvádí, proč je nutné unijní tzv. Aarhuské nařízení novelizovat a které aspekty jsou klíčové pro zajištění souladu s
Aarhuskou úmluvou. Výbor PD Lux rovněž předložil návrhy novelizace unijního Aarhuského nařízení.

PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ – NADNÁRODNÍ POSOUZENÍ RIZIK (SNRA)
Dne 18. ledna se CCBE zúčastnila druhé konzultace Komise týkající se Nadnárodního posouzení rizik (SNRA) pro rok 2019.
Komise nyní aktualizuje svou zprávu o Nadnárodním posouzení rizik z roku 2017 (jež byla velmi kritická k advokátní profesi),
kterou Komise chystá publikovat v červnu 2019. CCBE odeslala Komisi před jednáním své připomínky k výsledku předchozí
zprávy a identifikovala témata, kterými doufá, že se Komise bude v aktualizované zprávě zabývat.

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ CCBE
Každým rokem se uvolňuje několik pozic předsedů a místopředsedů výborů. Před zveřejněním výzvy pro uchazeče o volné
pozice, Presidency CCBE vyhodnocuje úlohu, význam a činnost dotčených výborů a pracovních skupin. Presidency schválilo
pro výbory a pracovní skupiny s uvolněnými předsednickými posty aktualizované zadání pro rok 2019.
V roce 2019 byli jmenováni do funkce následující předsedové a místopředsedové výborů:
»» Deontologický výbor: Bertrand Debosque jako předseda a Nick Fluck jako místopředseda;
»» Výbor pro lidská práva: Stefan von Raumer jako předseda;
»» Výbor pro mezinárodní právní služby: Carlo Forte jako místopředseda;
»» Pracovní skupina v oblasti pojištění byla povýšena na výbor a Herman Buyssens byl jmenován předsedou;
»» Výbor pro právo IT: Carla Secchieri jako místopředsedkyně;
»» Výbor pro trestní právo: Ondrej Laciak jako předseda.
Delegace navrhly velmi dobré kandidáty. Výběr nebyl pro Presidency jednoduchý, jelikož jednotliví kandidáti často
disponovali rovnocennými schopnostmi, kterými by mohli efektivně přispět k činnosti výborů.
Prezident CCBE pogratuloval novým předsedům a místopředsedům a popřál jim spoustu úspěchů při výkonu jejich mandátů.

NOVINKY VE ZKRATCE
ZZe-Curia - aktualizace
Příručky CCBE
CCBE aktualizovala svou
prak tickou příručku
ohledně
p o u ží v ání
aplikace e-Curia (Příručka
je dostupná na webu
CCBE). Praktická příručka
je určena advokátům,
jejímž smyslem je pomoci
advokátům předejít
neočekávaným situacím a
pochopit různé související
postupy.

E- Curia je určena
advokátům a zmocněncům
člensk ých států a
institucí, orgánům,
úřadům a agenturám
Evropské unie, která
umožňuje elektronickou
v ýměnu procesních
písemností se soudními
kancelářemi Soudního
dvora a Tribunálem. Od 1.
prosince 2018 je aplikace
e-Curia (jež byla do té
doby volitelnou možností)
jedinou cestou pro výměnu
právních dokumentů mezi
zástupci účastníků řízení
a Tribunálem. Zástupce
účastníka řízení, jenž
ještě nemá zřízen přístup
k aplikaci e-Curia, musí
o otevření účtu požádat.
Doufáme, že aktualizovaná
příručka CCBE bude
užitečná.

ZZ„33 rozsudků Soudního
dvora EU k Evropskému
zatýkacímu rozkazu“
Eurojust před nedávnem
publikov al Přehled
judikatury Soudního Dvora
Evropské unie (CJEU) k
Evropskému zatýkacímu
rozkazu (EAW) za rok 2018.

Jedná se o praktickou
příručku, která je určená
soudním
organům
členských států EU, které
jsou zapojeny do reakce
justice na přeshraniční
kriminalitu. Přehled
představuje jedinečný
soubor stručných shrnutí
těchto rozsudků a nabízí
seznam a odkazy na
rozsudky, které jsou
relevantní ve vztahu
k určitému aspektu
Evropského zatýkacího
rozkazu. Tuto příručku
využijí odborníci v praxi.
Více informací a podrobný
popis Přehledu naleznete
zde.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
14/03/2019 Kulatý stůl na téma Budoucnost Evropského soudu pro lidská práva - Brusel
29/03/2019 Zasedání Stálého výboru - Řím
17/05/2019 Plenární zasedání - Porto

