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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CCBE V PORTU
Dne 17. května uspořádala CCBE Plenární zasedání
v Portu. Zasedání zahájil úvodním projevem pan
Nuno Ataíde, předseda odvolacího soudu v Portu,
a pan Paulo Pimenta, předseda portské regionální
rady Portugalské advokátní komory a člen Benátské
komise, jenž zdůraznil zásadní roli advokátní profese
a mimořádnou důležitost dodržování principů
právního státu v této nestálé době.
Byly oznámeny budoucí akce, jako například
workshop CCBE na téma Dopady právních předpisů
proti praní špinavých peněz a daňových právních
předpisů na advokátní povinnost mlčenlivosti,
který se uskuteční 27. června v Bruselu, a společná
konference CCBE a FBE na téma Samospráva, která
proběhne dne 25. října v Lisabonu.
Delegacím byly rovněž poskytnuty nejnovější
informace ohledně Soutěže mladých advokátů,
CCBE Plenary Session in Porto
jež je pořádána společně Akademií evropského
práva (ERA) a CCBE. Přihlášky pro ročník soutěže 2019-2020 se podávají od 1. června 2019. Cílem této soutěže je propojit
budoucí advokáty z různých evropských zemí v počáteční fázi odborné přípravy a umožnit jim tak sdílet společné hodnoty,
výměnu nových zkušeností a diskutovat o nových trendech v oblastech společného zájmu. Budování skutečné evropské
právní kultury a podpora cenné součinnosti mezi advokáty z různých členských států přispěje k posílení prostoru svobody,
bezpečnosti a práva v EU. Více informací naleznete na webových stránkách projektu.

CCBE přijala změny komentáře k Principu g) Charty základních principů evropské advokátní profese CCBE, který adresuje
odbornou způsobilost advokátů. S ohledem na využívání umělé inteligence a dalších relevantních technologií advokáty
byla doplněna do komentáře k Principu g) Charty nová věta, která uvádí, že advokát si má být při výkonu advokacie vědom
výhod a rizik spojených s užíváním příslušných technologií. V původním textu komentáře byly provedeny i další změny – viz
publikace Charty CCBE z roku 2019.
Plenární zasedání CCBE rovněž poskytlo příležitost k upozornění delegací na složitou situaci, které čelí iniciativa Evropských
advokátů na Lesbu (ELIL) z důvodu chybějících finančních prostředků. Organizace ELIL tak musela na konci dubna pozastavit
své aktivity. Vzhledem k nedávným zprávám o štědrých finančních příspěvcích ze stran advokátních komor se však očekává,
že organizace ELIL bude brzy schopna znovu zahájit svou činnost. ELIL poskytla bezplatné právní poradenství více než
9000 lidem zásluhou dobrovolné činnosti 144 evropských azylových advokátů – společně s řeckými azylovými advokáty
pracujícími na plný úvazek a trvale. Projekt se ukázal být efektivním: 74,5% žadatelům o azyl, z těch, kterým byla pomoc
poskytnuta, byl azyl udělen, zatímco průměrná úspěšnost žádostí v Řecku je 46,5 %. Pro vice informací navštivte prosím
webové stránky organizace ELIL.
V rámci Plenárního zasedání se dále diskutovala řada aktuálních témat, jako je právní stát, e-Justice, výhody digitalizace,
Evropský obchodní zákoník, navrhovaná Evropská úmluva o advokátní profesi atd.

MANIFEST CCBE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Stejně jako v souvislosti s předchozími volbami do Evropského
parlamentu, i tentokrát CCBE publikovala Manifest, který poukazuje
na hlavní problematické aspekty a některé proaktivní návrhy ze
strany advokátní profese v Evropě v souvislosti s organizací justice a
dodržování principů právního státu. Letošní Manifest zaměřuje svou
pozornost zejména na respekt právního státu a vlády práva. Důvod
je jednoznačný, každodenně jsme v Evropě svědky čím dál většího
nerespektování – a dokonce narůstající neznalosti! – základních
principů právního státu. Evropské instituce se tímto znepokojujícím
podrýváním principů právního státu zabývají. CCBE si přeje aktivně
se zapojovat do aktivit Komise a rovněž zdůraznit několik případů,
kdy úpadek základních principů právního státu přímo ovlivňuje výkon
advokátní profese.
Manifest tudíž především požaduje, aby byly pravomoci v oblasti
právního státu, spravedlnosti a justičních aktérů sloučeny do portfeje
jediného komisaře, pokud možno na úrovni místopředsedů Komise.
Justiční systém představuje fórum, kde dochází ke zdůrazňování
případů porušení principů právního státu, často na tyto případy pak
upozorňují advokáti. Je nutné monitorovat iniciativy v oblasti justice
a neprodleně reagovat v případech, kdy takové iniciativy mohou mít negativní vliv na přístup k nezávislému advokátovi
nebo soudci. Sloučení zodpovědnosti za právní stát a justici do jednoho portfeje zvyšuje „schopnost včasného varování“
Komise a umožňuje okamžitě reagovat na situaci od samého počátku.
Zadruhé, Manifest se domáhá respektování nezávislosti všech aktérů justičního systému; samozřejmě soudců, státních
zástupců, ale i advokátů. K zaručení práva na spravedlivý proces je nezbytná nejen nezávislost a nestrannost soudců,
ale také nezávislost – bez nepatřičného ovlivňování – těch, kteří chrání zájmy občanů a subjektů a vystupují před soudy
a soudci: advokátů.
Rozmáhá se znepokojivá tendence nebrat zřetel na právo jednotlivců a subjektů obrátit se na advokáta dle vlastního výběru
za účelem poskytnutí právního poradenství advokátem a zastupování a obhajoby před soudem i mimo něj. Manifest
usiluje o zvýšení povědomí o těchto rizicích a vyzývá evropské instituce, aby zajistily, že toto právo je v průběhu řízení
vždy zaručeno všem jednotlivcům.
Když se jednotlivci či subjekty obrátí na advokáta, aby posoudil jejich právní situaci či je případně zastupoval před soudem a
hájil jejich zájmy, advokáti jsou vázáni závaznou profesní povinností nezveřejňovat žádné informace, které jim byly klientem
svěřeny. Tato povinnost je součástí základních práv, jmenovitě práva na soukromí, práva na spravedlivý proces a řádný
výkon spravedlnosti, a to jak před soudy, tak i mimo ně. Zpochybňováním této závazné povinnosti advokátů nezveřejňovat
informace zpochybňujeme rovněž tato základní práva. V praxi se to však bohužel děje stále častěji. Manifest zvyšuje
povědomí o příkladech eroze základních práv v nových právních předpisech a dožaduje se zvláštní pozornosti pro tato
práva a většího respektu k advokátní povinnosti mlčenlivosti.

Manifest dále adresuje některé konkrétní otázky, například:
• Potřebu dále rozvíjet procesní záruky v trestních řízeních
a zhodnotit implementaci již existujících záruk;
• Potřebu řešení umělé inteligence zaměřené na člověka
v oblasti justice
• Rovné zacházení a rovné příležitosti v rámci politiky EU
v oblasti justičního vzdělávání;
• Zřízení právní pomoci jako standardního opatření v rámci
humanitární pomoci; a
• Spuštění platformy e-Codex jako společného mechanismu
pro standardizovanou a bezpečnou výměnu přeshraničních
informací mezi členskými státy v soudních řízeních.

KONFERENCE V BUKUREŠTI: E-JUSTICE – VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI V DIGITÁLNÍ
ÉŘE
Ve dnech 2. a 3. května se CCBE zúčastnila konference na téma “E-justice – Výzvy a příležitosti v digitální éře”, jež byla
zorganizována rumunským ministerstvem spravedlnosti a Evropskou komisí v souvislosti s rumunským předsednictvím
v Radě Evropské unie.
Cílem této konference bylo diskutovat s odborníky v oblasti IT, experty z praxe a normotvůrci v rámci justičních systémů
o výzvách, které představuje rychlý technologický vývoj, ale také filozofické a etické aspekty, jež vznikají v důsledku
implementace technologických nástrojů v oblasti justice.
Za tímto účelem byly zorganizovány různé diskuzní panely zaměřené na různé aspekty e-Justice, jako je například Akční
plán v oblasti evropské e-Justice pro období 2019-2023, Digitální systém výměny evropských elektronických důkazů, řešení
v oblasti soukromého sektoru, právní a etické otázky, umělá inteligence, blockchain, robotická automatizace procesů atd.
Předseda Výboru CCBE pro budoucnost advokátní profese, pan Thierry Wickers, reprezentoval CCBE v rámci panelové
diskuze na téma „Využívání technologií umělé inteligence v oblasti justice“. Ve svém příspěvku poukázal na činnost, kterou
CCBE vyvinula v souvislosti s tématem umělé inteligence. Vedle konference CCBE nazvané Umělá inteligence a lidská
spravedlnost, která se konala v listopadu loňského roku v Lille, CCBE také přispěla k vypracování Evropské listiny etických
pravidel k využívání umělé inteligence v prostředí justičních systémů, jež byla v prosinci loňského roku přijata Evropskou
komisí pro efektivitu justice (CEPEJ). CCBE je rovněž členem Expertní skupiny Komise pro odpovědnost a nové technologie
a v roce 2017 publikovala elektronickou knihu s názvem “Inovace a budoucnost advokátní profese v Evropě”, která kriticky
hodnotí příležitosti a hrozby, kterým bude advokátní profese a naše justiční systémy v nadcházejících letech čelit.
V souvislosti s využíváním umělé inteligence soudy poukázala CCBE na potřebu zakotvení etických standardů a základních
principů za účelem vyvážení potenciálně negativního vlivu umělé inteligence na spravedlivý proces, zejména s ohledem
na nestrannost, transparentnost, spravedlnost a zákonnost soudních řízení.

KONFERENCE NA TÉMA ELEKTRONIZACE V OBLASTI JUSTICE
Ve dnech 2. a 3. května se CCBE zúčastnila konference na téma Elektronizace v oblasti justice, která byla uspořádána v
rámci projektu e-CODEX Plus a projektu “Budování civilního soudnictví EU“. Tato akce přilákala akademiky, odborníky
z oblasti IT a práva, kteří diskutovali o možných způsobech, jak zlepšit spolupráci mezi těmito aktéry v rámci přípravy
elektronických přeshraničních civilních řízení. Výměna názorů proběhla zejména o tom, jak dále rozvíjet e-Justici, zejména
zaměření na platformu e-CODEX jako možný nástroj pro vylepšení stávajícího stavu.
Digitalizace, jež nyní probíhá v plném proudu, představuje výzvu pro spotřebitele, co se týče rozvoje elektronického obchodu
a narůstajícího počtu přeshraničních (online) transakcí, které následně vedou ke stále většímu počtu přeshraničních
(online) sporů. V tomto kontextu se stává přístup ke spravedlnosti a ke vhodnému mechanismu nápravy obtížnějším z
důvodu mnoha překážek vyplývajících z přeshraniční povahy nároků, jazykových rozdílů, zvyšujících se nákladů, délky
řízení a rozdílnosti soudních řízení.
Přizpůsobení justičních systémů požadavkům občanů se tudíž stává klíčovým. Přestože existuje pouze určité množství
možností, jak tohoto dosáhnout, jedna věc je jistá: elektronická komunikace mezi účastníky soudního řízení se stala
základním prvkem efektivního fungování soudnictví v rámci jednotlivých členských států a mezi nimi. Je proto nezbytné
vytvořit vhodnou infrastrukturu e-Justice. V tomto ohledu může být platforma e-CODEX cenným nástrojem umožňujícím
digitální výměnu dat vztahujících se ke konkrétnímu případu a propojení účastníků a soudů v rámci jednoho rozhraní.
CCBE podporuje iniciativy EU v oblasti e-Justice již od počátku, zejména účastí na řadě evropských projektů, včetně
dalšího rozvoje projektů Find-A-Lawyer, Me-CODEX, a EVIDENCE2e-CODEX. Technologie a inovace v oblasti justice se
ve skutečnosti velmi rychle stávají předmětem zvláštního zájmu CCBE, jelikož vývoj přeshraničních nástrojů e-Justice a
platforem bude mít obrovský dopad na práci všech advokátů. CCBE je pevně přesvědčena, že nástroje e-Justice mohou,
pokud jsou vyvíjeny a zaváděny s opatrností, značně zlepšit práci advokátů, a také kvalitu a rychlost justice.
V této souvislosti vyzdvihl během svého úvodního projevu pan José de Freitas, prezident CCBE, některé aspekty, které
musí nové systémy e-Justice zohlednit a s nimiž se musí vypořádat, pokud mají zaujmout řádnou úlohu v rámci justičních
systému vyspělých společností, např. digitální postupy mají sloužit ve prospěch všech stran v rámci řízení a ne pouze jedné
strany s tím, že druhá bude znevýhodněna, systémy e-Justice by měly umožnit advokátům plný výkon procesních práv,
která jim náležela v rámci systému založeném na papírové dokumentaci a měly by brát v úvahu deontologické a zákonné
povinnosti advokátů.
Během konference CCBE rovněž zorganizovala workshop, jenž moderoval pan Simone Cuomo (právní poradce CCBE).
Cílem workshopu bylo prozkoumat možnosti zajištění efektivnějších a účinnějších prostředků komunikace mezi advokáty
a soudy. V této souvislost představila paní Katell Drouet-Bassou (předsedkyně Výboru CCBE pro rodinné a dědické právo)
několik scénářů v oblasti přeshraniční úpravy rodinného práva v kontextu nařízení Brusel IIa o příslušnosti a uznávání a
výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.
Detailnější informace na toto téma naleznete v prezentacích z konference, které jsou dostupné v následujícím odkaze:
https://www.e-codex.eu/emeetsjusticepublications

OCHRANA OBRÁNCŮ: EVROPŠTÍ ADVOKÁTI VYZÝVAJÍ TURECKOU VLÁDU, ABY
UKONČILA PRONÁSLEDOVÁNÍ ADVOKÁTŮ
Dne 5. dubna, u příležitosti Tureckého dne advokátů, publikovala CCBE a téměř 40 advokátních organizací a advokátních
komor společné stanovisko k postavení advokátů v Turecku. Tyto organizace důrazně odsuzují probíhající pronásledování
advokátů v Turecku a naléhají na tureckou vládu, aby propustila všechny advokáty, kteří byli neoprávněně zatčeni za
výkon svých profesních povinností.
Ode dne, kdy turecká vláda vyhlásila výjimečný stav po nezdařeném státním převratu, jenž se uskutečnil dne 15. července
2016, se pronásledování advokátů stupňuje. Od července 2016 bylo trestně stíháno 1546 advokátů, téměř 600 advokátů
bylo zatčeno and 274 advokátů bylo odsouzeno k dlouhým trestům odnětí svobody – v průměru na 7 let. Tito advokáti,
kteří se pouze snaží vykonávat svou profesi, jsou často pronásledováni, zatýkáni a odsuzováni na základě obvinění z údajné
podpory terorismu, za což lze dle tureckého trestního zákoníku uložit trest v délce sedm a půl až dvacet let odnětí svobody.

Stanovisko připomíná, že se jedná o jasné porušení několika evropských a mezinárodních právních nástrojů, jako je
Doporučení Rady Evropy ke svobodě výkonu profese advokáta, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a
Základní zásady OSN o úloze právníků.
Organizace Human Rights Watch publikovala dne 10. dubna ohledně této situace zprávu s názvem: “Soudní řízení s advokáty:
šikanózní stíhání a oslabování práva na spravedlivý proces v Turecku”, jež obsahuje řadu doporučení adresovaných turecké
vládě, Unii tureckých advokátních komor, regionálním advokátním komorám, Evropské unii, členským státům a Norsku,
Radě Evropy, zvláštnímu zpravodaji OSN pro nezávislost soudců a advokátů, advokátním komorám v Evropě, Kanadě u USA.

LIDSKO-PRÁVNÍ DIALOG MEZI EU A ČÍNOU
Dne 2. dubna se CCBE zúčastnila kulatého stolu občanské společnosti, jenž byl součástí 37. kola lidsko-právního dialogu
mezi EU a Čínou. Toto jednání moderovala paní Paola Pampaloni, zástupkyně výkonného ředitele pro Asii a Pacifik Evropské
služby pro vnější činnost (EEAS) a účastnilo se jej rovněž několik úředníků EEAS a nevládních organizací působících v oblasti
lidských práv. Čínská delegace se bohužel kulatého stolu nezúčastnila.
CCBE byla zastoupena jedním ze svých expertů z Výboru pro lidská práva, panem Basilem Aderem, místopředsedou
Pařížské advokátní komory, jenž upozornil na probíhající útoky na čínské advokáty, včetně zatýkání bez předchozího řízení
a informování rodin advokátů a rovněž případy mučení.
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) informovala, že se při jednání s Čínskou delegací diskutovalo o zhoršení situace
v souvislosti s občanskými a politickými právy v Číně, jež s sebou nese zatýkání a věznění významného počtu obránců
lidských práv a advokátů. Hovořilo se o několika individuálních případech, byli zmíněni například advokáti Wang Quanzhang,
Yu Wensheng, Li Yuhan, Zhou Shifeng, Xia Lin a Gao Zhisheng.
Viz tisková zpráva EEAS.
CCBE pozorně sleduje postavení advokátů v Číně a bude i nadále požadovat po čínských orgánech, aby pro všechny
advokáty v Číně zaručily výkon jejich profesních povinností beze strachu z represe, překážek, zastrašování či obtěžování
a zajistily tak ochranu nezávislosti a integrity výkonu spravedlnosti.

NĚMECKÝ ADVOKÁTNÍ SPOLEK MÁ NOVOU PŘEDSEDKYNI
Edith Kindermann je novou předsedkyní Německého advokátního spolku (DAV). Dne
23. března 2019 byla tato advokátka a notářka pocházející z Brém zvolena jako první
prezidentka Spolku ženského pohlaví. Edith Kindermann, 56 let, je advokátkou od
roku 1992. Během své funkce předsedkyně se chystá zaměřit na úpravu předpisů o
odměně advokátů, jež zajistí odpovídající finanční ohodnocení a dále chce provést
reformu advokátní profesní regulace. Další důležitou výzvou, kterou se bude zabývat,
je narůstající digitalizace trhu právních služeb. Chce rovněž hájit a zlepšit přístup ke
spravedlnosti pro všechny občany. Edith Kindermann je předsedkyní Výboru DAV pro
advokátní odměny a od roku 2011 členkou představenstva DAV.

STRUČNÉ NOVINKY
ZZEvropský soud pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva má
od 5. května nového předsedu, je
jím Linos-Alexandre Sicilianos (z
Řecka), jenž nahrazuje předsedu
Guida Raimondiho (z Itálie). LinosAlexandre Sicilianos je soudcem ESLP
od roku 2011, v letech 2017 – 2019
byl jeho místopředsedou.

Plénum ESLP volí svého předsedu
na dobu tří let. Předseda předsedá
Plenárnímu zasedání soudu, zasedání
Velkého senátu a pětičlenným
kolegiím soudců.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
27/06/2019

Workshop CCBE na téma Dopady právních předpisů proti praní špinavých
peněz a daňových právních předpisů na advokátní povinnost mlčenlivosti

27/06/2019

Letní recepce CCBE

28/06/2019

Zasedání Stálého výboru – Brusel

13/09/2019

Zasedání Stálého výboru – Kodaň

24/10/2019

Zasedání Stálého výboru – Lisabon

25/10/2019

Společná konference CCBE a FBE na téma Samospráva - Lisabon

