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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ: 

Cena CCBE za lidská práva za rok 2019

Ve společnosti, jež se řídí principy 
právního státu, má ochrana lidských 
práv stěžejní význam, přičemž 
advokáti hrají v tomto ohledu 
zásadní úlohu. Útoky na advokátní 

profesi jsou nicméně po celém světě stále 
častější.

CCBE podporuje advokáty, kteří i navzdory 
rizikům pokračují ve výkonu své profese a 
nadále bojují za dodržování lidských práv.  

CCBE každoročně uděluje Cenu za lidská práva, 
aby ocenila význačné advokáty, či advokátní 
organizace, jež prokázali mimořádné nasazení 
a obětovali se za prosazování základních 
hodnot.

CCBE rovněž celosvětově podporuje ohrožené 
advokáty prostřednictvím dopisů, které 
rozesílá vnitrostátním úřadům v zemích, kde 
jsou advokáti oběťmi porušování lidských práv.

V této souvislosti CCBE navázala úzkou 
spolupráci s klíčovými aktéry, např. Evropskou 
službou pro vnější činnost (EEAS), zvláštním 
zástupcem EU pro lidská práva, Evropským 
parlamentem, Radou Evropy atd. za účelem 
zviditelnění hlasu advokátní profese na 
evropské i mezinárodní úrovni.

CCBE dále podporuje aktuální práci Rady 
Evropy v oblasti navrhované Úmluvy o 
advokátní profesi, jakožto záruky pro řádný 
výkon spravedlnosti a respektování principů 
právního státu.

Dne 28. listopadu CCBE uspořádala 
tiskovou konferenci, na níž prezident 
CCBE José de Freitas oznámil jména 
laureátů. Panel odborníků blíže 
představil tyto íránské advokáty a 

informoval o zhoršující se lidskoprávní situaci 
v Íránu, zejména co se útoků na advokáty týče. 

Cenu CCBE za lidská práva za rok 2019 obdrželi čtyři íránští advokáti, kteří v současné 
době pobývají ve vězení: Nasrín Sotúdeová, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi a 
Amirsalar Davoudi.
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Tisková konference

V případech, kdy jsou advokáti 
oběťmi porušování lidských práv, se 
současně jedná o útok na právní stát, 
jelikož dochází k ohrožování přístupu 
ke spravedlnosti a efektivní soudní 
ochraně občanů.

José de Feitas, 
Stefan von Raumer,  
Laurent Pettiti,  
Claudio Francavilla,  
Shirin Ebadi



Slavnostní předávání ceny za 
lidská práva se uskutečnilo dne 
29. listopadu v rámci Plenárního 
zasedání CCBE v Bruselu. 
Cenu, která byla udělena Nasrín 

Sotúdeové, Abdolfattahovi Soltanimu, 
Mohammadovi Najafimu a Amirsalarovi 
Davoudimu převzala symbolicky jejich 
jménem význačná íránská advokátka Širín 
Ebadiová, držitelka Nobelovy ceny míru za 
rok 2003.

Tento panel byl složen z následujících řečníků:

 Z Stefan von Raumer, předseda Výboru 
CCBE pro lidská práva 

 Z Laurent Pettiti, předseda Delegace 
francouzských advokátních komor v 
Bruselu (DBF)

 Z Claudio Francavilla, EU Advocacy Officer, 
organizace Human Rights Watch (HRW)

 Z Širín Ebadiová, íránská advokátka, 
držitelka Nobelovy ceny míru za rok 
2003

Tiskovou konferenci můžete zhlédnout zde.

Nasrín Sotúdeová je významnou íránskou 
advokátkou Teheránské advokátní komory a 
obránkyní lidských práv. Jako advokátka byla 
zapsána v roce 1995. Svou kariéru zasvětila 
obhajobě žen a dětí, které jsou oběťmi 

domácího násilí, ale také zastupování mnoha íránských 
aktivistů a novinářů.

Od počátku své kariéry nepolevila v boji. Osm let musela 
čekat na získání svého oprávnění k výkonu advokacie. Již 
v tu dobu byla pod přísným dohledem 
zpravodajských služeb, dle kterých 
byla příliš napojena na opozici. 

V rámci svých prvních případů 
obhajovala mladé osoby odsouzené 
k trestu smrti za páchání činů v 
době, kdy byli nezletilí. Během své 
kariéry zastupovala Nasrín Sotúdeová 
také ženy, které byly oběťmi útoků 
kyselinou, příslušnicemi náboženské 
menšiny, vedly kampaně za lidská 
práva, včetně kampaní za zrušení 
trestu smrti. V červnu 2018 byla znovu 
zatčena za obhajobu demonstrujících 

proti povinnému nošení závoje. Od roku 2016 zastupuje 
ženy, které jsou pronásledovány soudy a policií, protože 
odmítly nosit hidžáb. 

CCBE vystupuje na její podporu již od roku 2010, kdy 
byla zatčena na základě obvinění z „šíření protistátní 
propagandy“ a „spiknutí a shromažďování za účelem 
ohrožení státní bezpečnosti.“ V roce 2011 byla odsouzena 
k 11 letům odnětí svobody a byl jí udělen zákaz výkonu 
advokátní profese, či vycestovat ze země po dobu 20 
let. V důsledku mezinárodní mobilizace byla v roce 2013 
propuštěna.

Dne 4. září 2016 byla Nasrín Sotúdeová 
odsouzena ve své nepřítomnosti k 
pěti letům odnětí svobody. O tomto 
rozsudku se ovšem dozvěděla až 
13. června 2018, kdy byla zatčena k 
výkonu tohoto trestu ve věznici Evin. 
Dne 30. prosince 2018 byla odsouzena 
k 33 letům vězení a 148 ranám bičem.

V roce 2012 jí Evropský parlament 
udělil Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení a v roce 2018 obdržela 
Mezinárodní cenu za lidská práva 
Ludovica Trarieuxe.
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Ceremonie udělování ceny za lidská práva

Nasrín Sotúdeová

Stephan von Raumer, Shirin Ebadi, José de Freitas

Nasrín Sotúdeová

https://www.youtube.com/watch?v=KvYk2OkcMsk


Abdolfattah Soltani je 
zapsán u Teheránské 
advokátní komory 
a je jedním ze 
spoluzakladatelů Centra 

pro obránce lidských práv. Od roku 
2011 je vězněn v Íránu. Současný 
režim mu do dnešního dne odmítá 
udělit podmínečné propuštění a 
poskytnout adekvátní zdravotní péči.

Většinu své kariéry věnoval obhajobě 
politických vězňů. V zásadě již mělo 
dojít k jeho propuštění na svobodu, 

jelikož podle Íránského práva 
může být vězeň po vykonání jedné 
třetiny uděleného trestu propuštěn. 
Abdolfattah Soltani v současné 
době vykonává svůj desetiletý trest 
odnětí svobody.

Podle různých zdrojů Íránské 
ministerstvo pro zpravodajskou 
činnost nesouhlasí s jeho 
propuštěním z toho důvodu, že 
pan Soltani trvá na svých právech 
a nevině. V říjnu 2012 byla 
Abdolfattahovi Soltanimu udělena 
cena Mezinárodní advokátní komory 
(IBA) za lidská práva.

Dopisy CCBE na jeho podporu:

 Z Znepokojení ohledně podmínek uvěznění pana Abdolfattaha Soltaniho (02/10/2015)

 Z Znepokojení ohledně protestnímu hladovění lidskoprávního advokáta Abdolfattaha Soltaniho (18/11/2013)

 Z Znepokojení ohledně odsouzení lidskoprávního advokáta Abdolfattaha Soltaniho (06/03/2012)

Dopisy CCBE na její podporu:

 Z Odsouzení advokátky Nasrín Sotúdeové (13/03/2019)

 Z Postavení advokátů v Íránu (01/10/2018)

 Z Zatčení advokátky Nasrín Sotúdeové (15/06/2018) 

 Z Znepokojení v souvislosti s pozastavením výkonu advokacie Nasrín Sotúdeové (24/10/2014) 

 Z Vyjádření solidarity s uvězněnou lidskoprávní advokátkou Nasrín Sotúdeovou (22/11/2012)

 Z Znepokojení ohledně postavení advokátky Nasrín Sotúdeové (12/12/2011)

 Z Znepokojení ohledně odsouzení advokátky Nasrín Sotúdeové (14/01/2011)

 Z Znepokojení ohledně případu advokátky Nasrín Sotúdeové (28/09/2010)
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Abdolfattah Soltani

Abdolfattah Soltani

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2015/EN_HRL_20151002_Iran_Abdolfattah_Soltan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2013/EN_HRL_20131118_Iran_Abdolfattah_Soltani.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2012/EN_HRL_20120306_Iran_Abdolfattah_Soltani.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190313_Iran_Sentencing-of-lawyer-Nasrin-Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181001_Iran_Situation-of-lawyers-in-Iran.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20180615_Iran_Arrest-of-lawyer-Nasrin-Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2014/EN_HRL_20141024_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2012/EN_HRL_20121122_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2011/EN_HRL_20111212_Iran__Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2011/EN_HRL_20110114_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2010/EN_HRL_20100928_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf


Mohammad Najafi je lidskoprávním 
advokátem v Íránu, jenž je v hledáčku 
za uplatňování svého práva na svobodu 
projevu. V říjnu 2018 byl advokát 
Mohammad Najafi odsouzen ke třem 

letům ve vězení a k nelidskému trestu 74 ranám bičem 
na základě obvinění z „narušování státu” a „zveřejňování 
nepravdivých informací.“ Tento rozsudek souvisí s jeho 
obhajobou dvaadvacetiletého Vahida Heydariho, který 
někdy mezi koncem prosince 2017 a začátkem ledna 
2018 zemřel za podezřelých okolností ve vazbě na 12. 
policejní stanici ve městě Arák. Před tím, než byl vydán 
tento rozsudek, byl pan Najafi od ledna do dubna 2018 
kvůli práci na případu Vahida Heydariho držen ve vazbě. 

V prosinci 2018 pak byl dvakrát odsouzen k celkem 
14 letům za „kolaboraci s nepřáteli státu předáváním 

informací během rozhovorů“, „propagandu proti vládě“, 
„urážku nejvyššího vůdce,“ a za „zveřejňování lží na 
internetu (…) s úmyslem ovlivnit veřejné mínění.“ Čtyři 
dny poté, co byl propuštěn z věznice Arák, byl dne 1. 
dubna 2019 znovu zatčen.

Dopisy CCBE na jeho podporu:

 Z Odsouzení lidskoprávního advokáta Mohammada Najafiho (14/02/2019)

 Z Uvěznění advokáta Mohammada Najafiho (14/11/2018)

 Z Postavení advokátů v Íránu (01/10/2018)

Amirsalar Davoudi je 
íránským advokátem, jenž 
hájil mnoho politických 
vězňů a příslušníků 
náboženských či 

etnických menšin. Otevřeně 
vystupuje proti politice teheránského 
režimu a je velmi aktivní v sociálních 
sítích: v rámci aplikace pro zasílání 
zpráv Telegram provozoval fórum pro 
výměnu názorů mezi lidskoprávními 
advokáty.

Dne 20. listopadu 2018 byl bez 
soudního příkazu zatčen ve své 
kanceláři agenty zpravodajských 
služeb. Jeho vězeňské podmínky 
vyvolávají vážné obavy: od 20. 

listopadu je držen v izolaci. Je 
uvězněn ve věznici Evin (v Teheránu) 
a není mu umožněno přijímat žádné 
návštěvy, s výjimkou jedné návštěvy 
jeho rodičů, která se uskutečnila 
dne 21. ledna. Nebylo mu dovoleno 
kontaktovat svého advokáta 
ani navštívit vězeňského lékaře. 

Lidskoprávní organizace se rovněž 
obávají možného mučení.

Dne 1. června 2019 byl Amirsalar 
Davoudi odsouzen 15. senátem 
Revolučního soudu v Teheránu 
k 30 letům odnětí svobody, 111 
ranám bičem a byla mu udělena 
pokuta ve výši asi 4 000 amerických 
dolarů na základě řady obvinění z: 
„urážky úřadu“, „urážky nejvyššího 
vůdce“, „propagandy proti režimu“, 
„formování skupiny, která ohrožuje 
národní bezpečnost.“ Poslední 
zmíněné obvinění souvisí s fórem, 
které provozoval v rámci služby pro 
zasílání zpráv Telegram.

Dopisy CCBE na jeho podporu:

 Z Odsouzení advokáta Amirsalara Davoudiho (03/09/2019)

 Z Obvinění proti advokátovi Amirsalarovi Davoodim (29/04/2019)

 Z Zadržení advokáta Amirsalara Davoudiho (21/12/2018) 
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Amirsalar Davoudi

Mohammad Najafi

Amirsalar Davoudi

Mohammad Najafi

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190214_Iran_Sentencing-of-human-rights-lawyer-Mohammad-Najafi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181114_Iran_Imprisonment-of-lawyer-Mohammad-Najafi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181001_Iran_Situation-of-lawyers-in-Iran.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190903_Iran_Sentencing-of-lawyer-Amirsalar-Davoudi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190429_Iran_Indictment-against-lawyer-Amir-Salar-Davoodi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181221_Iran_Detention-of-lawyer-Amirsalar-Davoudi.pdf
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Tři otázky pro Marii Arenu

Předsedkyni podvýboru Evropského parlamentu  
pro lidská práva

Podvýbor se zabývá lidskoprávními 
otázkami mezi Evropou a třetími 
zeměmi, tj. zeměmi mimo Evropskou 
unii. S řadou třetích zemích na všech 
kontinentech máme partnerské 

vztahy. Tato partnerství mohou být politického 
charakteru, či se jedná o dohody o spolupráci 
a obchodní dohody. V rámci všech těchto 
partnerství zařazujeme na program jednání 
otázky lidských práv a možné požadavky 
Evropy kladené v souvislosti s dodržováním 
lidských práv, které představují všeobecně 
platné hodnoty, jež sdílíme a musíme s těmito 
zeměmi sdílet. Máme tak rovněž možnost 
provádět podrobnější zhodnocení v určitých 
zemích a v určitých oblastech, za jejichž účelem 
vypracováváme usnesení např. o konkrétní 
situaci v zemích s křehkou demokracií, tj. 
zemích v  procesu transformace. V současné 
době toho můžeme být svědky v zemích 
Maghrebu, např. v Alžírsku, kde bylo uvězněno 

mnoho politických oponentů v důsledku 
poklidného protestu. Podvýbor pro lidská 
práva se dále zaměřil na problematiku Hong 
Kongu a vydal stanovisko ohledně vztahů, které 
Evropa musí udržet s Čínou za současného 
respektování zvláštního statusu Hong Kongu, 
a zejména ohledně problematiky lidských práv 
v Hong Kongu. Jedná se o stanoviska, ale 
rovněž politické postoje, které mají být jasným 
politickým sdělením pro Radu i Evropskou 
komisi.

V současné době si uvědomujeme, 
že k oslabování lidských práv 
dochází jak mimo Evropu, tak v 
rámci Evropy. Hodnota lidských 
práv je zpochybňována. Jedná se o 

skutečné nebezpečí a konkrétním cílem jsou, 
přirozeně, aktivisté. Pod pojmem „aktivista“ 
rozumíme vše, co toto slovo zahrnuje, může 
se jednat o osobu, která je činná v nevládní 
organizaci, či o advokáta, který obhajuje tyto 
osoby ve vztahu k právním předpisům dané 
země. Advokáti se stávají zvláštním cílem z 
toho důvodu, že obhajují práva aktivistů. A 
pokud narušíte práva aktivistů, postupně bude 
ubývat lidí, kteří se budou ochraně lidských 
práv věnovat. Advokátní profese má pro další 
ochranu lidských práv do budoucna zásadní 
význam. To je důvodem, proč jsou terčem útoků 
právě advokáti, jelikož odepřením přístupu k 
právům je zaručeno, že například možnost 
vyjádřit nesouhlas prostřednictvím protestů 
bude omezena. 
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Jakou úlohu má podvýbor 
Evropského parlamentu pro lidská 
práva?

Proč došlo v posledních letech k 
nárůstu útoků na advokátní profesi?
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V rámci Podvýboru pro lidská práva 
jsme stanovili konkrétní prioritu, jež 
souvisí se současným omezováním 
svobod v demokratických 
společnostech či partnerských 

zemích Evropy. V rámci zužování prostoru 
pro uplatňování svobod jsou terčem zejména 
aktivity nevládních organizací, novinářů a 
advokátů. Zde v Parlamentu tudíž proběhnou 
slyšení k vyjádření postřehů. Organizace, jako 
je ta vaše, budou mít prostor vysvětlit, proč 
se výkon advokacie stal v určitých zemích a 
odvětvích extrémně obtížným a jak můžeme 
advokátní profesi efektivně podpořit, ať 
už prostřednictvím udělování cen (jako je 

například Sacharovova cena), doceněním práce 
lidskoprávních advokátů, ale rovněž vydáváním 
prohlášení o advokátech, adresovaných 
státům ve smyslu: „Tohoto advokáta nemůžete 
uvěznit; tyto osoby nemůžete trestat za to, 
že vykonávají svou profesi.“ Zabývali jsme se 
například problematikou podnikání a lidských 
práv, konkrétně advokáty, kteří obhajovali 
práva občanů ve vztahu k právu obchodních 
společností. Těmto advokátům byla v některých 
zemích odepřena možnost pracovat na mnoha 
případech, takže v těchto zemích nejsou nadále 
schopni plnohodnotně vykonávat svou profesi. 
Je tudíž nezbytné, abychom my Evropané byli 
schopni říci, že je nutné tyto advokáty chránit 
a zaměřit se na země, které tuto ochranu 
advokátům neposkytují. 

Mnohokrát děkuji.

10. výročí Dne ohroženého 
advokáta, jež proběhne 24. 
ledna 2020, bude zaměřeno 
na Pákistán. Během několika 
posledních let čelí advokáti 

v Pákistánu masovému terorismu, vraždám, 
pokusům o vraždy, napadením, vyhrožování 
(smrtí), řízením o urážce soudu, obtěžování a 
zastrašování v souvislosti s výkonem svých 
profesních povinností. Jsou rovněž zatýkáni, 
vězněni nebo mučeni a v některých případech 
jsou mezi zavražděnými nejen advokáti, ale 
i jejich rodinní příslušníci. Někteří advokáti 
čelí výhružkám ohledně jejich vyloučení 
z advokátní komory či jsou podrobováni 
domovním prohlídkám. Advokáti křesťanského 
náboženského vyznání či členové menšinových 
sekt bývají fyzicky napadáni, případně čelí 
výhružkám smrti. Nejznámější útok na 
pákistánské advokáty se stal dne 8. srpna 
2016, kdy došlo k teroristickému bombovému 
útoku a střelbě ve státní nemocnici ve městě 

Quetta, při němž zahynulo 54 advokátů: https://
defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/

Od této doby vzrostl počet vražd advokátů 
alarmujícím způsobem, během posledního 
roku jich bylo evidováno devět.

Přípravu této akce zajišťují zejména čtyři 
organizace: Nadace Den ohroženého advokáta, 
Monitorovací výbor útoků na advokáty 
(IAPL), Asociace evropských demokratických 
advokátů (EDL) a Evropská asociace advokátů 
pro demokracii a lidská práva (ELDH) – za 
podpory řady advokátních komor a dalších 
advokátních organizací, jako je CCBE.

Zprávu ohledně postavení advokátů v Pákistánu 
naleznete zde.

Den ohroženého advokáta v roce 2020:  

zaměřeno na Pákistán
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Jaká konkrétní opatření v souvislosti 
s ochranou obránců lidských práv, 
včetně advokátů, plánujete během 
Vašeho mandátu přijmout?

https://defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/
https://defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/wp-content/uploads/2019/10/2020-Pakistan-Basic-Report.pdf


Zvláštní zástupce EU pro lidská práva, 
Eamon Gilmore, rovněž přednesl 
úvodní řeč, v níž shledal, že „CCBE 
odvedla v posledních 60 let v oblasti 
ochrany lidských práv, principů 

právního státu a demokracie mimořádnou 
práci“ a ocenil „práci CCBE při upozorňování 
na případy ohrožených advokátů po celém 
světě na mezinárodní úrovni.“ Uvedl, že 

„statečnost, integrita a profesionalita advokátů 
napříč světem pomáhá ohromným způsobem 
nespočtu lidí při jejich úsilí dosáhnout 
spravedlnosti a obnovy svých práv.  [Advokáti] 
jsou strážci spravedlnosti, těm, které zastupují, 
poskytují jistotu a srozumitelnost, někdy tváří v 
tvář obrovskému tlaku. Pan Gilmore vyzdvihnul, 
že 

V této souvislosti uvedl, že se těší na ještě užší 
spolupráci se CCBE a na hledání způsobů, jak 
společně pracovat na prosazování politik EU v 
oblasti lidských práv po celém světě.

ČINNOST CCBE

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ CCBE

Výroční Plenární zasedání CCBE se 
uskutečnilo dne 29. listopadu v 
Bruselu a bylo zahájeno úvodním 
projevem  místopředsedkyně 
Evropské komise pro hodnoty a 

transparentnost, Věry Jourové. Hovořila o svých 
nových povinnostech, které spočívají v posílení 
demokracie v rámci EU prostřednictvím řady 
iniciativ a zejména skrze ochranu plurality médií, 
boj proti dezinformacím a zlepšení systému 
„vedoucích kandidátů “ (spitzenkandidátů) 
na post předsedy Komise. Ve svém projevu 
zdůraznila především úlohu advokátů při 
zajišťování přístupu ke spravedlnosti a ochraně 
právního státu, za jehož prosazování je 
společně s Didierem Reyndersem zodpovědná. 
Mimo jiné upozornila na to, že: Věra Jourová dále zmínila, že 

„advokáti a advokátní organizace 
[jako je CCBE] mohou hrát v tomto 
ohledu důležitou úlohu, jelikož 
pomáhají informovat veřejnost o 

významu demokracie a principech právního 
státu – stavebních kamenech Evropské unie – 
v našich každodenních životech. A já vyzývám 
CCBE, aby si tuto komunikační výzvu vzala k 
srdci.“
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„Národní advokátní komory hrají v 
justičních systémech zásadní roli.  
Benátská komise tudíž ve svém 
seznamu kritérií právního státu 
zdůraznila důležitost nezávislosti a 
nestrannosti komor.“

„nezávislost advokátní profese je 
základní zárukou právního státu a 

ochrany lidských práv.“

Eamon Gilmore, zvláštní zástupce EU pro lidská práva

Věra Jourová na Plenárním zasedání CCBE v Bruselu

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Gilmore_speech.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Jourova_speech.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Jourova_speech.pdf


Toto Plenární zasedání bylo posledním 
setkáním v roce, v němž CCBE 
předsedal pan José de Freitas, jehož 
funkční období skončí 31. prosince. 
Ve svém projevu sdílel své zážitky 

spojené s mandátem prezidenta, po němž 
následovala ovace vstoje.

Od 1. ledna 2020 bude mít nové Presidency 
následující složení:

Volba Panagiotise Perakise se uskutečnila 
během Plenárního zasedání. V současnosti je 
vedoucím řecké delegace a předsedou Výboru 
pro přístup ke spravedlnosti.
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Prezident: 

Ranko Pelicarić (Chorvatsko)

První viceprezidentka : 

Margarete von Galen (Německo)

Druhý viceprezident : 

James MacGuill (Irsko) 

Třetí viceprezident : 

Panagiotis Perakis (Řecko)

José de Feitas



Dne 27. listopadu uspořádala 
CCBE v Bruselu konferenci na 
téma „Modernizace evropského 
práva obchodních společností“ 
jejímž cílem bylo prodiskutovat 

nedávné legislativní úspěchy a budoucí vývoj 
evropského práva obchodních společností. Po 
úvodním projevu Koena Geense, belgického 
místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, 
následovaly prezentace špičkových 
odborníků, které poskytly přehled o nedávných 
legislativních úspěších a zhodnocení 
budoucího vývoje evropského práva 
obchodních společností. Témata zahrnovala: 
přeshraniční fúze, rozdělení a přeměny; 
digitalizace práva obchodních společností; 
řízení podniků a udržitelnost; a budoucí unijní 
politiky v této oblasti za účasti Maijy Laurily, 
vedoucí oddělení Evropské komise pro právo 
obchodních společností – GŘ pro spravedlnost. 
Konference byla zorganizována za podpory 
Komory francouzsky hovořících advokátů 
a Komory holandsky hovořících advokátů v 
Bruselu, vydavatelství Larcier a advokátní 
kanceláře Simont Braun.

Dne 4. listopadu 2019 se předseda 
Výboru CCBE pro lidská práva, 
Stefan von Raumer, setkal s 
předsedkyní Podvýboru Evropského 
parlamentu pro lidská práva, Marií 

Arenou. Toto jednání poskytlo příležitost sdílet 
s jejím podvýborem informace o práci CCBE 
v oblasti lidských práv a zejména ochrany 
obránců lidských práv, konkrétně advokátů. 
Cílem tohoto setkání bylo prodiskutovat 
možnosti budoucí spolupráce mezi Evropským 
parlamentem a CCBE, pokud jde o celosvětovou 
obranu ohrožených advokátů a zapojení CCBE 
do debat s lidskoprávní tematikou na půdě 
Parlamentu. V rámci této události se rovněž 
jednalo o prioritách Podvýboru Evropského 
parlamentu pro lidská práva a způsobech, 
jak by CCBE mohla za tímto účelem přispět. 
Rozhovor s Marií Arenou naleznete na straně 7 
a video pod tímto odkazem.

KONFERENCE CCBE NA TÉMA PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ EU

PRÁVNÍ STÁT A LIDSKÁ PRÁVA
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Evropský parlament

Stefan von Raumer,  Marie Arena 

https://www.youtube.com/watch?v=S4H0gU_cUGI&feature=emb_title


Dne 19. listopadu 2019 se CCBE 
zúčastnila doprovodné akce 
Evropského parlamentu, kterou 
zorganizovala Nadace otevřeného 
dialogu a italská Federace pro 

lidská práva společně s europoslanci Nachem 
Sanchezem Amorem (S&D; Španělsko) 
a Niklasem Nienaßem (Zelení/Evropská 

svobodná aliance; Německo). Tato akce 
dostala název „Posílené vztahy mezi Čínou a 
Kazachstánem: Jaké jsou dopady na lidská 
práva?” Patrick Henry, člen Výboru pro lidská 
práva, přednesl prezentaci ohledně zhoršení 
postavení advokátů v Kazachstánu.

CCBE se zúčastnila konference EESC 
na téma „Základní práva a právní 
stát – vývoj EU z pohledu občanské 
společnosti“, aby upozornila na 
naléhavost potřeby, aby se občanská 

společnost zapojila do prosazování kultury 
právního státu v době rostoucího počtu zpráv 
o porušování základních hodnot EU po celé 
Evropě.

CCBE se zúčastnila konference na 
téma „Listina základních práv EU – 
pro všechny“, která byla uspořádána 
u příležitosti 10. výročí Listiny ode 
dne, kdy se stala právně závaznou. 

Konference pojednávala o tom, jak se Listina 
může za pomoci občanské společnosti 
a obránců lidských práv stát významnou 
součástí každodenního života. Konference 
byla zorganizována Evropskou komisí spolu s 
finským předsednictvím v Radě Evropské unie 
a Agenturou EU pro základní práva (FRA).

Delegace CCBE se dne 21. listopadu 
2019 setkala s generální tajemnicí 
Rady Evropy, Marijou Pejčinović 
Burićovou. Předseda stálé delegace 
CCBE ve Štrasburku, Piers Gardner, 

tak měl možnost přednést návrhy CCBE 
v souvislosti s reformou mechanismů 
ESLP. Podtrhl zejména význam úlohy 
Specializovaného výboru ministrů Rady Evropy 

pro lidská práva (CMDH) při výkonu rozsudků 
ESLP a potřebu umožnit advokátům ze 
soukromých praxí efektivně podpořit a urychlit 
práci Sekretariátu GŘ. Návrhy CCBE byly Radou 
Evropy vřele přijaty. Předseda pracovní skupiny 
CCBE pro Evropskou úmluvu o advokátní 
profesi, Laurent Pettiti, shrnul aktuální stav její 
přípravy.
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Evropský hospodářský a sociální 
výbor (EESC)

Listina základních práv Evropské unie

Rada Evropy

Marija Pejčinović Burićová s delegací CCBE



Dne 22. listopadu 2019 se CCBE 
setkala s komisařkou Rady Evropy pro 
lidská práva, Dunjou Mijatovićovou. 
Během jednání bylo zdůrazněno 
několik témat, jako potřeba občanů, 

aby všichni advokáti mohli vykonávat svou 
profesi beze strachu z represe, zastrašování 
či obtěžování; důležitost přístupu migrantů k 

právní pomoci a potřeba i nadále podporovat 
jeden z hlavních projektů v této oblasti, Evropští 
advokáti na Lesbu (ELIL). Komisařka pro lidská 
práva vyzdvihla nezávislost soudnictví jako 
téma, na které se její kancelář v rámci Rady 
Evropy obzvláště zaměřuje.

Dne 22. listopadu 2019 se uskutečnilo 
výroční bilaterální zasedání 
prezidenta CCBE, v doprovodu  
CCBE zástupců Stálé delegace ve 
Štrasburku a u Evropského soudu 

pro lidská práva (PD Strasbourg). ESLP se 
výjimečně rozhodl jednat pouze o   k reformě 
mechanismů ESLP, které CCBE přijala v červnu 
2019. Debata se soudci ESLP byla velmi 
upřímná a konstruktivní. Přestože ne všechny 
návrhy byly přijaty pozitivně, Soud byl do 
diskuse se CCBE velmi aktivně zapojen.

Záměrem těchto návrhů je především 
povzbudit vnitrostátní soudy, aby se k 
lidskoprávním rozsudkům stavěly otevřeněji, 
jasněji a všeobecně lépe; zlepšit řízení před 

ESLP s cílem urychlit práci Soudu a zlepšit 
práci Výboru ministrů Rady Evropy (CMDH), 
jenž dohlíží na výkon rozsudků Soudu, bez 
toho, aniž by muselo dojít k časově náročným 
změnám v Úmluvě. V rámci tohoto zasedání 
se jednalo pouze o druhých aspektech návrhů, 
které se týkají výhradně řízení před ESLP. Přijetí 
těchto návrhů bylo první příležitostí pro CCBE 
a advokátní profesi všeobecně podílet se na 
procesu reformy ESLP. Jedná se o důležitý krok 
na cestě ke společné práci na procesu reforem 
mechanismů ESLP mezi zástupci advokátní 
profese, CCBE, ESLP a Výboru ministrů Rady 
Evropy.
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Evropský soud pro lidská práva

Delegace ESLP a CCBE

Dunja Mijatović, Laurent Pettiti (vlevo) a José de Freitas (vpravo)



V lednu 2020 se uskuteční setkání 
Stálé delegace CCBE při Soudním 
dvoru, Tribunálu a Soudním dvoru 
ESVO se soudy v Lucembursku v 
rámci dlouholeté tradice spočívající 

ve výměně názorů mezi CCBE a unijními soudy.

Dne 12. listopadu se CCBE zúčastnila 
devátého Plenárního poradního 
fóra Evropského podpůrného úřadu 
pro otázky azylu (EASO) na téma 
„Počáteční kroky v azylovém řízení.“

Ve dnech 14. a 15. listopadu se předseda 
Výboru CCBE pro migraci zúčastnil právního 
semináře Platformy pro mezinárodní spolupráci 
v oblasti migrantů bez dokumentace (PICUM) 
za rok 2019 na téma „Právo EU a migranti 
bez dokumentace: ochrana údajů, vymáhání 
imigračních přepisů a základní práva.“

Dne 8. listopadu publikovala CCBE 
písemné připomínky k veřejné 
konzultaci, kterou zahájil Výbor 
Rady Evropy pro Budapešťskou 
úmluvu o kybernetické trestné 

činnosti, v souvislosti s předběžným návrhem 
znění Druhého dodatkového protokolu 
k Budapešťské úmluvě o kybernetické 
trestné činnosti. Advokáti hrají zásadní 
úlohu – nejenom ve vztahu ke klientům, 
ale rovněž vůči donucovacím organům – v 
případech přeshraničního získávání a výměny 

elektronických důkazů v trestních věcech. CCBE 
má tudíž k předběžnému návrhu znění, jež bylo 
publikováno 1. října, řadu návrhů a připomínek, 
zejména co se týče videokonferencí a přímého 
zveřejňování informací o uživatelích. CCBE 
měla příležitost přednést mnoho z těchto obav 
během konference Octopus, která se konala 
22. listopadu. Výbor Evropského parlamentu 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci (LIBE) rovněž publikoval svou zprávu 
ohledně návrhu, který CCBE přijala pozitivně, 
jelikož adresuje většinu našich připomínek.

SOUDY EU

MIGRACE

ELEKTRONICKÉ DŮKAZY
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David Conlan Smyth, předseda Výboru CCBE 
pro migraci

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20191108_CCBE-written-comments-on-Draft-2nd-Additional-Protocol-to-the-Convention-on-Cybercrime.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-642987_EN.pdf


Evropská komise zadala CCBE a 
Nadaci evropských advokátů (ELF) 
projekt na téma „Umělá inteligence 
pro advokáty“ (AI4Lawyers), jenž se 
zaměřuje na to, aby evropští advokáti 

a advokátní kanceláře ve své každodenní praxi 
jasně rozuměli používání umělé inteligence 
a dalších nových informačních technologií. V 
rámci projektu bude mimo jiné probíhat výzkum 
ohledně současných průměrných schopností 
evropských advokátů a advokátních kanceláří 
využívat informační technologie, identifikace 
příležitostí a překážek, které brání zavádění 
umělé inteligence a příprava praktické příručky 
s informacemi pro evropské advokáty a 

advokátní kanceláře, jak začlenit aplikace 
umělé inteligence do své práce. Projekt bude 
zahájen začátkem roku 2020 a bude probíhat 
dva roky.

Dne 13. listopadu 2019 se CCBE v 
Bruselu zapojila do akce Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
s názvem „Důvěra ve svobodná 
povolání v éře digitalizace a umělé 

inteligence“, jejímž cílem bylo získat nové 
poznatky o tom, jaký vliv má umělá inteligence 
na poskytování profesionálních služeb a na 
práva klientů a pacientů. 

Po rozsáhlé diskusi přijala Rada 
svůj mandát k jednání o návrhu 
směrnice o zástupných žalobách 
na ochranu kolektivních zájmů 
spotřebitelů (hromadné žaloby). 

Neformální trialog bude nyní probíhat mezi 
Radou a Evropským parlamentem. Tento 
návrh byl publikován 11. dubna 2018 a poté, 
co byly vydány první předběžné připomínky, 

vypracovala CCBE  stanovisko, v němž vyslovuje 
několik obav s návrhem souvisejících.

CCBE se dále 7. listopadu zúčastnila RIAD 
kongresu v Berlíně, aby přednesla svůj vhled 
do právní ochrany a zejména aktuální situace 
ohledně hromadných žalob/kolektivního 
odškodnění v Evropě a ve světě.

Dne 4. prosince přijala Evropská 
komise pro efektivitu justice (CEPEJ) 
“Vzdělávací program pro advokáty 
v oblasti asistence klientům při 
mediaci”. Tento program vytvořila 

CCBE ve spolupráci s Pracovní skupinou pro 

mediaci CEPEJ a nabízí vzdělávání v mediaci, 
které si advokátní komory mohou dále 
upravovat a použít v rámci svého systému 
odborné přípravy pro advokáty.

V pátek 29. listopadu se CCBE setkala 
se zástupkyní generálního ředitele 
GŘ pro spravedlnost, Alexandrou 
Jour-Schroederovou, a jejími kolegy, 
aby prodiskutovali budoucí procesní 

záruky pro osoby podezřelé a obžalované 
v trestních řízeních. CCBE rovněž zaslala 

dopis panu Didier Reyndersovi, komisaři pro 
spravedlnost, v němž vyjadřuje podporu úsilí 
Komise při prosazování procesních záruk 
osob podezřelých a obžalovaných v trestních 
řízeních. CCBE podporuje rozvoj dalších 
opatření v souvislosti s procesními zárukami, 
včetně potřeby minimálních standardů 

HROMADNÉ ŽALOBY

MEDIACE

TRESTNÍ PRÁVO

UMĚLÁ INTELIGENCE
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https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/day-liberal-professions-2019/presentations
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/day-liberal-professions-2019/presentations
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180924_CCBE-position-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers-and-repealing-Directive-200922EC.pdf
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20191206_Training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-mediation.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20191206_Training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-mediation.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20191206_Training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-mediation.pdf


pro vyšetřovací vazbu, pravidel ohledně 
přeshraničního používání a přípustnosti 
určitých druhů důkazů, sporů o příslušnosti 
soudů a ne bis in idem principu, kompenzačních 
opatření, opatření pro opatřování důkazů ze 
strany obhajoby a například také ohledně 
opatření pokud jde o opravné prostředky. CCBE 
se rovněž domnívá, že praktické uplatňování 
Evropského zatýkacího rozkazu vyžaduje 
výrazné zlepšení. CCBE dále zdůrazňuje to, že 

se vznikem Úřadu pro evropského veřejného 
žalobce bude nezbytné klást velký důraz na 
práva obžalovaných.

Dne 29. listopadu se CCBE rovněž setkala 
se zástupci nastupujícího chorvatského 
předsednictví v Radě s cílem projednat 
očekávaný vývoj v oblasti trestního práva za 
funkčního období chorvatského předsednictví, 
které začne 1. ledna 2020.

CCBE kontaktovala generálního 
ředitele Světové obchodní 
organizace (WTO) a komisaře 
EU pro obchod, aby vyjádřila své 
znepokojení ohledně možného 

ukončení činnosti odvolacího orgánu WTO v 
důsledku jednání některých členů WTO. Pro 
systém WTO je úloha odvolacího orgánu jako 
rozhodce sporů mezi členskými státy WTO, 

vykonávána skrze mechanismus řešení sporů, 
zásadní. Tato otázka je zejména klíčová pro 
potvrzení legitimity této organizace, založené 
na principech právního státu. CCBE s respektem 
žádá o okamžité učinění nezbytných kroků 
a potvrzuje svou podporu snahám zabránit, 
aby odvolací orgán WTO přestal v druhé půli 
prosince 2019 fungovat.

Dne 25. října vydala Evropská komise 
hodnotící zprávu Evropské strategie 
justičního vzdělávání odborníků v 
oblasti justice. Hodnotící zpráva 
obsahuje stav dosažených cílů 

a bude podkladem pro návrh strategie pro 
Evropské justiční vzdělávání po roce 2020.

Pracovní dokument útvarů Evropské komise 
k tématu Hodnocení evropské strategie 
justičního vzdělávání byl prezentován během 
posledního zasedání Výboru CCBE pro 
vzdělávání, jež se konalo dne 28. listopadu, a je 
k dispozici online.

Hodnotící zpráva ukazuje, že mezi lety 2011 
a 2017 bylo proškoleno více než 800 000 
zástupců právních profesí, tedy polovina všech 
evropských právníků, v problematice práva 

Evropské unie na vnitrostátní úrovni a úrovni 
EU.

Výroční zpráva o Justičním vzdělávání v EU 
podporuje zavedení strategie, díky níž bylo 
dosaženo těchto výsledků. Členové CCBE 
pravidelně do výroční zprávy přispívají.

Strategie přispěla ke zlepšení úrovně znalostí 
v oblasti práva EU a současně upevnila 
vzájemnou důvěru mezi právními profesemi. 
Dále potvrdila, že je třeba nadále diskutovat 
o některých kategoriích odborníků v oblasti 
justice a zeměpisných oblastech. Rovněž bylo 
vyzdvihnuto, že je třeba se více zaměřit na 
otázky právního státu, základních práv, činnosti 
soudců, právní terminologie a zůstat i nadále 
flexibilní v zohledňování neustále se měnících 
potřeb v profesním vzdělávání.

MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

VZDĚLÁVÁNÍ
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
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VĚDĚLI JSTE, ŽE ... ? 

JUSTIBUS ... 

... advokát ve městě!

Není vždy jednoduché zhodnotit, na koho se obrátit se žádostí o schůzku 
se soudcem či advokátem nebo dorazit na místo, kde se má setkání 
uskutečnit. Z tohoto důvodu byl v Belgii Bruselskou komorou francouzsky 
hovořících advokátů zřízen nový projekt pojízdné bezplatné právní pomoci. 
Projekt JUSTIBUS je iniciativou Výboru pro právní pomoc Frankofonní 
advokátní komory v Bruselu za podpory aparátu ministra spravedlnosti, 
jenž má na starost provoz právní pomoci vlády Valonsko-bruselské 
federace – pod vedením pana Vinciane Gilleta, člena Podvýboru CCBE 
pro kvalitu.

Od 14. října 2019 navštěvuje JUSTIBUS 19 městských částí Bruselu 
podle stanoveného harmonogramu a nabízí bezplatné právní poradenství 
lidem v nesnadné životní situaci. Řada advokátů dobrovolníků provozuje 
telefonickou tísňovou linku a poskytuje lidem právní informace, které by 
jim mohly pomoci v jejich situaci. Advokáti a koncipienti dobrovolníci 
však neprovádí právní úkony. V případě potřeby mohou nicméně odkázat 
dotyčné osoby na advokáta, který by jim v tomto mohl být nápomocen, 
včetně „pro bono“ advokátů, kteří poskytují právní pomoc zdarma těm, 
kteří splňují stanovené podmínky.

Více informací naleznete zde

https://barreaubruxelles.be/component/k2/item/1035-lancement-du-justibus


NOVINKY Z EVROPY

Poté, co Evropský parlament během minulého 
měsíce posoudil všechny kandidáty na komisaře, 
dne 27. listopadu bylo rozhodnuto o zvolení Komise 
jako celku - její činnost bude tudíž zahájena dne 1. 
prosince. Prostřednictvím několika slyšení Evropský 

parlament splnil svou úlohu, neboť se ujistil, že výkonný 
orgán EU má dostatek demokratické legitimity, aby mohl 
jednat v zájmech Evropanů. (https://www.europarl.europa.
eu/news/en/headlines/eu-affairs/20191115STO66605/
parliament-to-vote-on-new-european-commission)

Dne 1. prosince jsme si připomenuli 10. výročí Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva změnila 
podstatným způsobem fungování Evropské unie a především zrušila jednomyslné rozhodování v rámci 
45 politických oblastí; zřídila funkce předsedy Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku; učinila Listinu základních práv právně závaznou a posílila úlohu Evropského 
parlamentu. 

Dne 1. prosince oslavila 10 let 
rovněž Evropská listina základních 
práv. Ačkoli byla Listina původně 
vypracována a vyhlášena v roce 
2000, v platnost vstoupila společně 

s Lisabonskou smlouvou teprve 1. prosince 
2009 a od té doby je aplikovatelná na instituce 
EU a členské státy při implementaci unijního 
práva. Listina má 54 článků členěných do 
6 hlav podle základních práv: důstojnost, 
svobody, rovnost, solidarita, občanská práva 
a soudnictví. Listina byla více než kterýkoli 
jiný právní dokument rozšířena za hranice 
občanských a sociálních práv a zahrnuje 
rovněž práva v souvislosti s ochranou údajů, 
záruky v oblasti bioetiky a transparentní 
administrativy. Evropská komise zdůraznila 
ve své poslední zprávě o uplatňování Listiny 
v EU řadu nových možných iniciativ, jako je 
například ochrana oznamovatelů a etický 
kodex zaměřený na boj proti nezákonným 
nenávistným projevům na internetu.
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Evropští advokáti na Lesbu (ELIL): 

Organizace ELIL stále potřebuje značnou podporu, aby mohla zajistit přístup migrantů k advokátům a zajistit jim 
jejich základní práva. Práce ELIL byla letos v tomto ohledu několikrát oceněna. Kromě Ceny za mír za rok 2019 hnutí 
Pax Christi International ze dne 26. června 2019, obdržela rovněž finanční dar během slavnostního udělování ceny 
JUVE dne 24. října 2019 a dále Celosvětovou cenu PILnet za dopady lokálního poskytování bezplatných právních 
služeb dne 12. listopadu 2019.

Projekt ELIL můžete podpořit v následujícím odkaze: https://
www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate.

Dne 20. listopadu bylo oznámeno, že přeplněné tábory pro 
žadatele o azyl na Egejských ostrovech nebudou nadále 
používány a budou nahrazeny uzavřenými zajišťovacími 
středisky určeným pro pobyt před vyhoštěním v pevninské 
části. Třemi centry, které mají být uzavřeny, jsou střediska 
na ostrovech Chios, Samos a Lesbos, včetně nechvalně 
známého tábora Moria. Očekává se, že budou nahrazeny 
novými uzavřenými zařízeními pro identifikaci, přemístění a 
deportaci,  s kapacitou pro 5 000 osob v každém z nich. V této 
souvislosti bylo oznámeno, že budou vydána nová pravidla 
pro činnost nevládních organizací pomáhajícím uprchlíkům 
a migrantům. Tyto novinky by mohly mít značný dopad na 
situaci migrantů a dodržování jejich základních práv a rovněž 
na práci organizace ELIL. Výbor CCBE pro migraci bude tuto 
problematiku pozorně sledovat.

Ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), 
Michael O’Flaherty, se dne 6. listopadu zúčastnil slyšení 
Evropského parlamentu v Bruselu na téma situace v 
řeckých migračních hotspotech. Upozornil, že přelidnění 
má za následek otřesné přijímací podmínky, a že tento 

stav není udržitelný a představuje krizi základních práv. 
Zdůraznil, že tato situace je kritická zejména pro děti 
bez doprovodu. Vyzval členské státy, aby prokázaly 
více solidarity a zapojily se do přemístění migrantů z 
hotspotů.
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ČINNOST ADVOKÁTNÍCH KOMOR

Česká advokátní komora 
zorganizovala v listopadu 2019 dvě 
akce v souvislosti s oslavami 30. 
výročí „sametové revoluce.“ První 
z těchto akcí byla konference, jež 

se uskutečnila 5. listopadu 2019 v historické 
soudní síni Vrchního soudu v Praze a jež byla 
věnována boji advokátům proti totalitním 
režimům. V podvečer téhož dne se uskutečnila 

oficiální vernisáž výstavy v sídle České 
advokátní komory. Tato výstava podává 
informace o významných českých advokátech, 
kteří bojovali proti totalitním režimům a 
zobrazuje mnoho cenných a historických 
artefaktů z jejich životů. Výstava je otevřena 
veřejnosti do 31. ledna 2020.

Jednání advokátů ze zemí skupiny G7: 
Požadavek propuštění Nasrín Sotúdeové

Zástupci advokátních organizací 
členských zemí skupiny G7 se setkali 
dne 27. listopadu v prostorách 
Národní rady advokátních komor 
(CNB) a podepsali nové usnesení, 

v němž žádají propuštění íránské advokátky 
Nasrín Sotúdeové. Toto stanovisko navazuje 
na první stanovisko z července a apeluje na 
íránskou vládu, aby byla okamžitě propuštěna, 
zachována její psychická a fyzická integrita 
a aby byla dodrženy všechny mezinárodní 
standardy, pokud jde o podmínky její vazby. 
Signatáři rovněž požadují, aby advokáti mohli 
vykonávat svou profesi bez obtěžování a 
zásahů. Íránská advokátka Nasrín Sotúdeová je 
vězněna od 13. června 2018 a byla odsouzena 
k 33 letům odnětí svobody a 148 ranám bičem.

Při této příležitosti byla spuštěna mobilizační 
kampaň #1minute4Nasrin (#1 minuta pro 
Nasrín), která vyzývá všechny advokátní komory 
a všechny advokáty, aby prostřednictvím svého 
jednominutového videa sdíleli svou podporu. 
Stanovisko podepsaly tyto organizace: Národní 
rada advokátních komor, Kanadská advokátní 
komora, Advokátní organizace Anglie a Walesu 
zastupující solicitory, Německý advokátní 
spolek, Německá spolková advokátní komora, 
Italská národní advokátní komora, Japonská 
federace advokátních komor a CCBE. 
Stanovisko naleznete zde.

V rámci Evropského dne advokátů 
(ELD) 2020 na téma „Vaše právo 
na právní pomoc v trestních věcech 
& zaměření na přístup osob ve 
vazbě k obhájci“ zorganizovaly 

advokátní komory mnoho událostí. Evropský 
den advokátů je dnem, jenž poukazuje na 
zásadní úlohu advokátů jako aktérů v rámci 
soudního systému, a na to, jak přispívají 
k ochraně právního státu. Evropský den 
advokátů se slaví dne 25. října, ve stejný den 
jako se koná Evropský den justice, jehož cílem 
je informovat občany o jejich právech a upevnit 
důvěru v justiční systémy. Akce organizované 
k Evropskému dni advokátů v roce 2019 
naleznete zde.

20

Evropský den advokátů v roce 2020

Francie

Česká republika

Vivene Salmon, Simon Davis, Christiane Féral-Schuhl, 
Eva Schriever, James MacGuill, Laurent Pettiti

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/nasrin_sotoudeh_statement_-_g7_bar_associations_and_law_societies_-_20191127.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/


Již po sedmé v řadě uspořádala 
Gruzínská advokátní komora 
Mezinárodní advokátní konferenci, 
jež se letos konala v hlavním městě, 
Tbilisi, dne 8. listopadu. Tématem 

konference byla „Úloha advokátních komor při 
efektivním výkonu spravedlnosti.“

Během listopadového Plenárního 
zasedání představila Italská národní 
advokátní komora nové složení 
Italské delegace při CCBE. Členy 
delegace jsou nyní Francesca 

Sorbiová (vedoucí delegace), Giampaolo 
Brienza, Francesco Caia, Carlo Orlando, Carla 
Secchieriová a Isabella Stoppaniová. Carlo 
Forte zůstává i nadále informačním úředníkem 
a členem delegace.

Dne 25. října, u příležitosti Mezinárodního 
dne proti páchání násilí na ženách, Italská 
národní advokátní komora odsoudila hrůzy 
tohoto rozmáhajícího se jevu. Počet osiřelých 
dětí a obětí častého násilí musí být zahrnuty 
do celkového množství obětí. Cílem Italské 
národní komory je dosažení rovnosti mezi 
ženami a muži, jakožto kulturního prostředku 
pro zvyšování povědomí o respektování rozdílů.

Více informací naleznete zde.

 Z Lidskoprávní cena: 

Lidskoprávní cena Irské advokátní 
komory za rok 2019 byla v listopadu 
téhož roku udělena přeživšímu 
holokaustu panu Tomimu 
Reichentalovi jako vyjádření úcty k 

jeho práci, kterou šíří toleranci a podporuje 
vzdělávání mladých lidí o významu připomínání 
minulosti a dosažení smíření. Více informací 
naleznete zde.

 Z Publikace s názvem vyrovnanost v 
advokátní profesi – členská anketa:  

Paralelně se zahájením nového 
soudního roku (říjen 2019) a 
Světovým dnem duševního zdraví, 
jež proběhl 10. října, byla rovněž 
publikována zpráva o členské anketě 

na téma „Vyrovnanost v advokátní profesi“. 
Rada advokátní komory má v úmyslu adresovat 
znepokojující zjištění tohoto průzkumu a 
zajistit, aby nabídnutá podpora byla co možná 
nejvíce dostupná a relevantní pro ty, kdo ji 
nejvíce potřebují; zejména ženy a mladší členy 
advokátní komory. Celou zprávu naleznete zde.

Sekce pro mezinárodní obchodní 
právo Německého advokátního 
spolku (DAV) uspořádala v 
listopadu 5. mezinárodní den 
obchodního práva (Internationaler 

Wirtschaftsrechtstag) v Berlíně. DAV v 

listopadu dále zorganizoval symposium 
věnované otázce, zda je v Německu třeba 
zvláštního obchodního soudu. 

Konečně, DAV zorganizovala svůj každoroční 
„Evropský večer” v Bruselu, kde se vrcholní 
představitelé DAV setkali s příslušnými 
odborníky z řady evropských institucí. 
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https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/656695
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lawlibrary.ie%2FNews%2FTomi-Reichental-awarded-The-Bar-of-Ireland-Human-R.aspx&data=02%7C01%7C%7Cd2eb9f0fde884b12799f08d777d8f2ee%7Cf5f1eeaa96d047c296dcf9c7d0a610a0%7C0%7C0%7C637109645992840900&sdata=wJQBWAAazBS919wVf1Ayaqqo4gzNR6osZZh7Z5D2w%2BE%3D&reserved=0
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https://anwaltverein.de/de/fortbildung/veranstaltungskalender/id-5-internationaler-wirtschaftsrechtstag
https://anwaltverein.de/files/dav-international/downloads/events/190903-dav-programm-lmig-frankfurt-4.pdf


Dne 15. listopadu oslavila Kosovská 
advokátní komora své 46. výročí.

Dne 28. listopadu zorganizovala 
Slovenská advokátní komora 
kulatý stůl na téma etické aspekty 
výkonu justičních povolání. 
Zástupci soudcovské rady, 

státního zastupitelství, exekutorské komory a 
advokátní komory podepsali společné veřejné 
prohlášení, v němž ujišťují občany, že navzdory 
možným pochybením jednotlivců ve vysoce 
exponovaných případech, převážná většina 
odborníků z právnických oblastí jedná v souladu 
s hodnotami, jež chrání občany a posilují právní 
stát. Dohled nad etickým jednáním je jednou z 
nejdůležitějších úloh profesních asociací, jež 
vykonávají.

Dne 3. prosince se sešla Správní 
rada fondu pro humanitární pomoc 
Slovinské advokátní komory, aby 
rozdělila finanční prostředky na 
pomoc sociálně znevýhodněným 

osobám, nemocnicím a humanitárním 
institucím. Fond pro humanitární pomoc je 
založen na finanční podpoře všech slovinských 
advokátů.

Ve čtvrtek 19. prosince bude Slovinská 
advokátní komora pořádat Den bezplatného 
právního poradenství. V tento konkrétní den 
poskytují slovinští advokáti organizované 
bezplatné právní poradenství občanům z celé 
země.

Polští advokáti oslavili v Krakově ve 
dnech 24. – 27. října 2019 IX Kulturní 
dny Polské advokátní komory.

Rada polské advokátní komory a Mediační 
centrum při Radě komory zorganizovaly ve 
dnech 6. – 8. prosince 2019 ve městě Białystok 
mezinárodní konferenci na téma „Právo a 
mediace“, jejíž součástí byl také workshop s 
názvem „Transformativní mediace – budování 
vztahů jako cesta k vyřešení konfliktu“.
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U příležitosti Mezinárodního dne 
lidských práv v roce 2019 uspořádala 
Law Society of England and Wales 
dne 12. prosince seminář na téma: 
„Vzestup autoritářství – prosazování 

právního státu advokáty.“ V posledních letech 
došlo k nárůstu autoritářství nejen v jiných 
částech světa, ale rovněž v Evropě. To má 
negativní důsledky pro právní stát a nezávislost 
advokátní profese. Tento seminář se zabýval 
dopady vzestupu autoritářství na advokáty a 
dále iniciativami advokátů a dalších, které se 
zaměřují na boj proti útokům na advokátní 
profesi. 

Více informací naleznete zde.

Dne 22. ledna 2020 se bude v Londýně, u 
příležitosti Dne ohroženého advokáta 2020, 
konat seminář zaměřený na Pákistán. V rámci 
tohoto semináře bude jeden z advokátů hovořit 
o svých osobních zkušenostech se soudními 
řízeními v lidskoprávních věcech v Pákistánu, 
zejména o známém případu Asia Bibi (v 
němž byla pákistánská žena křesťanského 
vyznání odouzena k trestu smrti za rouhání). 
Jeji odsouzení však bylo nakonec zrušeno 
Njevyšším soudem. Bude rovněž hovořit o 
pákistánském právním systému a právním 
řádu, obzvláště o zákonech o rouhačství. Dále 
bude adresována úloha armády a náboženství 
v pákistánské společnosti a to, jaký mají vliv na 
přijímání právních předpisů a jejich uplatňování 
v praxi.

Více informací naleznete zde.

Osmá výroční konference pro švédské 
advokáty (Advokatdagarna), jež se 
uskutečnila ve dnech 24. a 25. října 
2019, byla úspěšná. Zúčastnilo se 
jí přibližně 750 advokátů, právníků 

a dalších představitelů soudního systému ve 
Švédsku. Devátá výroční konference proběhne 
ve dnech 22. a 23. října 2020.

Od roku 2009 uděluje Švédská 
advokátní komora ve spolupráci s 
Mezinárodní advokátní komorou 
(IBA) a Mezinárodním konsorciem 
pro právní pomoc (ILAC) ocenění 

za mimořádnou práci v oblasti lidských práv na 
mezinárodní úrovni. Laureátem Stockholmské 
ceny za lidská práva v roce 2019 se stal 
pan David Miliband (bývalý britský státní 
tajemník pro zahraniční věci a záležitosti 
Commonwealthu) a orgán humanitární 
pomoci, Mezinárodní záchranný výbor (IRC), 
jemuž předsedá.
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24. LEDNA 2020

Den ohroženého advokáta 2020 – Postavení advokátů v Pákistánu

30. LEDNA – 1. ÚNORA 2020

Sant Raimon de Penyafort – Umělá inteligence v sektoru právních 
služeb v Barceloně (Španělsko)

6-7. ÚNORA 2020

Mezinárodní akademická konference, Bratislavské právnické fórum 
(Slovensko)

20. ÚNORA 2020

Zasedání Stálého výboru CCBE ve Vídni (Rakousko)

21. ÚNORA 2020

48. Evropská prezidentská konference ve Vídni (Rakousko)

21. ÚNORA 2020

Zasedání členů Evropské rady Mezinárodní advokátní komory ve Vídni 
(Rakousko)

21. ÚNORA 2020
Setkání CCBE a Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) ve 
Vídni (Rakousko)


