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Stálý výbor jmenoval novým tajemníkem CCBE pana Simone Cuoma. 
Pan Cuomo je roku 2010 zaměstnancem CCBE, jako právní poradce 
dohlížel v  rámci řady výborů CCBE na oblast ochrany údajů a 
přeshraniční justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. 
Kromě prosazování priorit CCBE před unijními institucemi rovněž 
řídil společné aktivity CCBE a  Evropské komise pro efektivitu 
justice (CEPEJ) Rady Evropy, kde se podílel na přípravě různých 
dokumentů a činnosti pracovních skupin. Po mnoho let je úzce 
zapojen do sledování unijních politik v  oblasti digitalizace justice 
zaměřujících se především na zohledňování potřeb advokátů v rámci 
elektronických soudních řízeních, profesní záruky a dopady moderních 
technologií na advokátní profesi. Před tím, než začal pracovat pro CCBE 
v roce 2010, pracoval šest let pro soukromé i veřejné subjekty v oblasti 
právních záležitostí EU. 

Únorové zasedání Stálého výboru CCBE 
Zasedání Stálého výboru CCBE se uskutečnilo online dne 11. února 2021. Projednávalo 
se zejména jmenování nového tajemníka CCBE, strategie Justičního vzdělávání v EU, 
elektronizace justice, právní stát, deontologické otázky, mezinárodní právní služby a 
spolupráce s Radou Evropy. 

Jmenování nového tajemníka
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V rámci pokračující přípravy Modelového etického 
kodexu Deontologickým výborem přijal Stálý výbor pátý 
modelový článek o vztahu mezi advokáty. Navazuje tak 
na přijetí modelových článků o vztahu mezi advokáty a 
klienty z roku 2020, o nezávislosti advokátů z roku 2017 
a o střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti z  roku 2016. 
Nový modelový článek musí být nyní schválen Plenárním 

zasedáním CCBE. Všechny modelové články budou po 
svém přijetí společně tvořit Modelový etický kodex, jenž si 
klade za cíl být zdrojem inspirace při přípravě či revizích 
národních etických kodexů advokátních komor.

CCBE s potěšením přivítala řečníka pana Petra Csonku, 
vedoucího oddělení (Obecné trestní právo a justiční 
vzdělávání) a zástupce generálního ředitele odpovědného 
za oblast Trestní justice Evropské komise, jenž přednesl 
příspěvek k problematice justičního vzdělávání. Pan Csonka 
informoval o dlouhodobé Strategii evropského justičního 
vzdělávání na období 2021-2024, která byla přijata 
Komisí v prosinci 2020. Dle Komise by justiční vzdělávání 
mělo zahrnovat nejen nový vývoj unijní legislativy, ale 
rovněž sociální dovednosti.   Co se metodologie týče, 
zdůrazňuje nová Strategie kvalitu a efektivitu vzdělávání 
jako přípravu zástupců právních profesí na digitální 
éru. Jako konkrétní cíl stanoví potřebu vyškolit 15 % 
advokátů v  právu EU a přeshraniční problematice. 
Komise v tomto ohledu počítá s podporou a zapojením ze 
strany CCBE. Dle shromážděných dat pro účely Výroční 
zprávy bylo v loňském roce vyškoleno v právu EU 3,36 % 
advokátů. Členové byli rovněž informováni o dostupnosti 
finančních zdrojů pro realizaci cílů Strategie a byli 
vyzváni k  podávání žádostí o toto financování. Za tímto 
účelem organizuje dne 9. března 2021 Výbor CCBE pro 
vzdělávání za podpory Evropské komise workshop pro 
advokátní komory a advokáty o možnostech financování 
z unijních zdrojů. Pan Csonka rovněž informoval o spuštění testovací fáze Evropské vzdělávací platformy (ETP). ETP je 
vyhledávacím nástrojem určeným pro advokáty, jenž byl vytvořen CCBE ve spolupráci s Nadací evropských advokátů 
a je spolufinancován Evropskou komisí. Poskytuje informace o vzdělávacích kurzech a materiálech k  samostudiu 
v mnoha různých oblastech. CCBE doufá, že Evropská vzdělávací platforma usnadní přístup advokátů ke vzdělávání, 
a informovala o tom, že Výbor pro vzdělávání připravuje k nové Strategii Komise připomínky. 

Přijetí návrhu modelového článku o vztazích mezi advokáty

Justiční vzdělávání v EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/judicial-training-2020-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/judicial-training-2020-web.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ejtp/
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Prezidentka CCBE, Margarete von 
Galen, přednesla projev na 49. 
Evropské prezidentské konferenci, 
která se uskutečnila online formou 
na téma: „Právní stát a demokracie – 
sbližování politik s praxí“. Poukázala 
na některé ze stávajících nedostatků, 
například prodlevy v přistoupení EU 
k Evropské úmluvě o lidských právech, 

rozdílné podmínky ve vězení v rámci 
EU a nedostatečnou transparentnost, 
pokud jde o (případné) porušování 
unijního práva členskými státy. 
Rovněž zdůraznila zásadní úlohu 
advokátů jakožto strážců právního 
státu. Celý projev naleznete zde.

Presidency CCBE se dne 22. února 
zúčastnilo produktivního online setkání 
s eurokomisařem pro spravedlnost, 
panem Didierem Reyndersem, jehož 
cílem bylo mimo jiné prodiskutovat 

otázky elektronizace justice, Úřad 
evropského veřejného žalobce 
a rovněž otázky právního státu, 
zejména ve vztahu k nezávislosti 
advokátní profese.

Dne 10. února 2021 se uskutečnilo virtuální setkání zástupců 
Presidency CCBE, Výborů pro trestní právo, právo IT, 
budoucnost advokátní profese a právní služby, migraci a 
Pracovní skupiny pro sledovací aktivity 
se zástupci Agentury EU pro základní 
práva (FRA). Toto setkání navázalo na 
předchozí setkání v letech 2017, 2018, 
2019 a 2020. Diskuse se nesla stejně 
jako v minulých letech v pozitivním, 
otevřeném a velmi přívětivém duchu. 
Toto setkání doplnilo řadu komunikací s Agenturou, které 
se uskutečnily v průběhu roku. Jednalo se o mnoha 
různých tématech, například o procesních zárukách pro 

osoby podezřelé a obviněné v trestním řízení, vazbě/
alternativách k vazbě, umělé inteligenci/digitalizaci/
nástrojích pro práci na dálku, dopadech pandemie 

COVID-19 na právo na obhajobu, 
elektronických důkazech v trestních 
věcech, prosazování a povědomí 
advokátů o Listině základních práv EU, 
práci CCBE v  oblasti právního státu/
základních práv, migraci a otázkách 
podnikání a lidských práv.

Evropská prezidentská konference

Setkání s eurokomisařem 
pro spravedlnost

Setkání se zástupci Agentury 
pro základní práva

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_RoL_20210212_CCBE-President-speeach-at-the-EPK.pdf
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Dne 14. června 2021 se uskuteční 
první ročník Mezinárodního dne práva 
na spravedlivý proces a udělování 
ceny Ebru Timtik, jež organizuje CCBE 
ve spolupráci s Evropskou asociací 
advokátů pro demokracii a lidská práva 
ve světě (ELDH), Evropskou federací 
advokátních komor (FBE), Asociací 
evropských demokratických advokátů 
(EDL-AED), Francouzskou národní radou 
advokátních komor (CNB), Mezinárodní 
asociací demokratických advokátů 
(IADL), Mezinárodní unií advokátů (UIA), 
Institutem pro lidská práva Mezinárodní 
advokátní komory (IBAHRI), Národní 
italskou advokátní komorou (CNF), Law 
Society Anglie a Walesu, organizací 
Lawyers for Lawyers (L4L) a tureckými 
advokátkami paní Ayşe Bingöl Demir 
a Şerife Ceren Uysal. Více informací 
naleznete na portálu CCBE věnovaném 
lidským právům. 

Od ledna 2021 rozeslala CCBE 17 dopisů 
na podporu ohrožených advokátů v 
Bělorusku, Brazílii, Číně, Egyptě, Iráku, 
Íránu, Filipínách, Turecku, Ugandě a 
Zimbabwe. Všechny dopisy CCBE na 
podporu ohrožených advokátů a další 
společné aktivity naleznete na portálu 
CCBE o lidských právech v sekci 
„Obrana ochránců“. (https://www.ccbe.
eu/actions/human-rights-portal/). 
K  zachování nezávislosti a integrity 
výkonu spravedlnosti a principů 
právního státu je třeba, aby byli všichni 
advokáti svobodní a nezávislí a bylo 
jim umožněno vykonávat jejich profesní 
povinnosti beze strachu z  represe, 
překážek, zastrašování či obtěžování. 

Dne 24. ledna 2021 proběhl již po jedenácté 
v řadě Den ohroženého advokáta, jenž 
byl letos věnován situaci advokátů v 
Ázerbájdžánu. Tato událost vznikla v 
roce 2010 a je organizována Asociací 
evropských demokratických advokátů 
(AED-EDL), Evropskou asociací advokátů 
pro demokracii a lidská práva (ELDH) a 
nadací „Den ohroženého advokáta“. Při 
této příležitosti podepsala CCBE společně 
s dalšími 35 advokátními organizacemi 
petici, jež vyzývá k úplnému provádění 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod a Základních zásad 
OSN o úloze advokáta s cílem zajistit, 
aby všichni advokáti v Ázerbájdžánu 
mohli vykonávat  své profesní povinnosti 
beze strachu z represe, zastrašování, 
obtěžování nebo jiných nepřiměřených 
zásahů do jejich práce. 

Lidská práva

Mezinárodní den práva na 
spravedlivý proces a udělování 
ceny Ebru Timtik: Save the date – 
14. června 2021

Obrana ochránců Den ohroženého advokáta v roce 
2021

Výbor pro trestní právo se dne 13. února zúčastnil jednání s představiteli 
současného Portugalského předsednictví v Radě EU s cílem prodiskutovat 
pracovní plán předsednictví v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. 

Výbor tentýž den rovněž absolvoval schůzku se zástupci Komise ohledně 
nejnovějšího vývoje Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který CCBE 
sleduje již mnoho let. Očekává se, že Úřad evropského veřejného žalobce 
zahájí svou činnost v druhém čtvrtletí 2021. 

Trestní právo

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20210614_International-Fair-Trial-Day-and-the-Ebru-Timtik-Award.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20210614_International-Fair-Trial-Day-and-the-Ebru-Timtik-Award.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
http://dayoftheendangeredlawyer.eu
http://dayoftheendangeredlawyer.eu
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/Petition-11th-DAY-OF-THE-ENDANGERED-LAWYER-Azerbaijan.pdf
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Stálá delegace CCBE při  
Evropském soudu pro lidská práva

Dne 21. ledna 2021 zorganizovala 
Stálá delegace CCBE při ESLP 
(PD STRAS) kulatý stůl na téma 
Vnitrostátní výkon rozsudků ESLP 
znějících na plnění spravedlivého 
zadostiučinění v peněžní formě. CCBE 
s potěšením přivítala Dr. Veroniku 
Fikfak, docentku lidských práv 
působící v rámci Centra excelence, 
iCourts na Kodaňské univerzitě, která 
v současné době stojí v čele projektu 
„Human Rights Nudge“. Cílem 
kulatého stolu bylo prodiskutovat 
návrh obsažený v dokumentu Návrhy 
CCBE na reformu mašinérie ESLP, jenž 
žádá o vypracování studie k výkonu 
rozsudků ESLP vnitrostátními soudy 
znějících na plnění spravedlivého 
zadostiučinění, zejména, nikoliv však 
výlučně, ze strany žalovaných států.

Odůvodnění tohoto návrhu je jasné: 
domáhání se nápravy ve Štrasburku 
je velmi pomalé, nejen u Soudu (3 až 
10 let), ale rovněž u Specializovaného 

podvýboru pro lidská práva (CMDH) 
při Výboru ministrů Rady Evropy, 
který dohlíží na výkon rozsudků 
Soudu na základě čl. 46 (1 až 7 let). 
V důsledku toho není neobvyklé nejen 
to, že vyřešení stížnosti ve Štrasburku 
trvá 15 let, ale rovněž že roste počet 
případů nevyplaceného přiznaného 
spravedlivého zadostiučinění 
žalovanými vládami, přičemž stávající 
počet neuhrazených plateb je nyní 
rekordní, a to ve 1370 případech.

Dne 5. února 2021 se předseda Stálé 
delegace CCBE při ESLP, pan Piers 
Gardner, zúčastnil kolokvia na téma 
„Výkon rozsudků a rozhodnutí ESLP“, 
jež bylo zorganizováno Výzkumným 
ústavem Carré de Malberga na 
Štrasburské univerzitě, na němž 
pohovořil o úloze advokátů a jejich 
pohledu na provádění rozsudků 
ESLP. Vyzval k  dalším úvahám nad 
Návrhy CCBE na reformu mašinérie 
ESLP, které vycházejí z  uznání 

podpůrné úlohy Soudu a potřeby 
posílit vnitrostátní ochranu lidských 
práv a zlepšit transparentnost a 
efektivitu Soudu a podvýboru CMDH 
tak, aby mohla práce zaměřující se 
na ochranu lidských práv v  Evropě 
pokročit kupředu.

Dne 18. února 2021 se CCBE, 
zastoupená předsedou Stálé delegace 
při ESLP a jedním ze svých expertů, 
panem Achilleasem Demetriadesem, 
zúčastnila bilaterálního jednání 
s vládními zmocněnci pro zastupování 
před ESLP k  projednání praktického 
fungování povinné nesporné fáze 
řízení, jež následuje po oznámení 
stížnosti žalované vládě a rovněž 
fungování zjednodušené procedury 
v  případech, ke kterým již existuje 
ustálená judikatura.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a06354
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf
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Předsedkyni  
Výboru pro migraci

Místopředsedkyni 
Výboru pro migraci

Předsedkyni 
Výboru evropských 

advokátů

Předsedu 
Pracovní skupiny pro 

sledovací aktivity

Noemí Alarcón Velasco

Španelsko

Barbaru Portu

Itálie

Joannu Wisła-Płonku

Polsko

Sebastiana Cordinga

Německo

Jmenování nových předsedů a 
místopředsedů výborů a pracovních 
skupin
CCBE s potěšením přivítala nové předsedy a místopředsedy:

Dne 2. prosince 2020 přijala Komise soubor nástrojů („toolbox“) pro digitalizaci justice v EU, v němž představila různé 
legislativní a nelegislativní opatření na podporu využívání digitálních nástrojů členskými státy v oblasti justice. V 
této souvislosti Komise zahájila dne 16. února 2021 veřejnou konzultaci k digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce 
za účelem získání podkladů pro přípravu návrhu 
právního předpisu. Cílem je zavést používání 
nových digitálních nástrojů pro elektronickou 
komunikaci mezi soudy a dalšími příslušnými 
orgány v členských státech na straně jedné, 
a umožnit občanům, podnikům a advokátům 
využívat elektronická podání a elektronickou 
komunikaci se soudy a příslušnými orgány 
v jiných zemích EU na straně druhé. Tato iniciativa 
je pro advokáty, jakožto hlavní uživatele justičních 
systémů, mimořádně důležitá. 

CCBE se v  této evropské záležitosti mimořádně 
angažuje a již poskytla své připomínky k plánu na 
digitalizaci justice, která ačkoli může být přínosná 
co se týče přístupu ke spravedlnosti a efektivnosti 
řízení, musí být doplněna dostatečnými zárukami pro zajištění spravedlivého procesu a ochrany důvěrnosti komunikace 
mezi advokátem a klientem. CCBE v současné době připravuje rovněž návrh odpovědi na veřejnou konzultaci, v níž bude 
klást důraz zejména na to, aby takové záruky byly zahrnuty ve všech případných budoucích legislativních iniciativách.

Digitalizace justice

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20200904_CCBE-comments-on-the-roadmap-on-the-digitalization-of-justice-in-the-EU.pdf
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Nadcházející akce

8. BŘEZNA 2021

Webinář CCBE-EWLA na téma „Gender 
a advokacie – současná situace, čeho 
bychom chtěli dosáhnout a jak?“

9. BŘEZNA 2021

Workshop CCBE na téma „Finanční zdroje 
EU dostupné pro advokátní komory a 
advokáty“

26. BŘEZNA 2021

Zasedání Stálého výboru CCBE - online

21. KVĚTNA 2021

Plenární zasedání CCBE - online

Výroční 
zpráva CCBE 
za rok 2020 

CCBE publikovala svou 
Výroční zprávu za rok 
2020. Pozornost byla 
v roce 2020 zaměřena 
například na dopady 
pandemie COVID-19, 
elektronizaci justice, 
právní stát, lidská práva 
a 60. výročí CCBE.

CCBE v únoru zaslala odpověď ke konzultačnímu dokumentu Komise, jenž se 
týká návrhu iniciativy v oblasti udržitelného podnikového řízení. CCBE ve své 
odpovědi upozornila, že by se jakékoliv budoucí legislativní návrhy upravující 
konkrétně oblast dodavatelských řetězců neměly vztahovat na advokáty a 
advokátní kanceláře v  případě výkonu jejich hlavního předmětu podnikání, 
tedy poskytování právních služeb a právního zatupování. Nezávislost advokátů 
a účinné respektování této zásady by byly ohroženy, pokud by byli advokáti 
a advokátní kanceláře, při výkonu hlavní činnost spočívající v  poskytování 
právního poradenství, právních stanovisek a právního (včetně forenzního) 
zastupování, vázáni právní úpravou dodavatelských řetězců či jakýkoliv jinými 
právními předpisy připravenými v důsledku této konzultace. CCBE zdůraznila, 
že advokáti ani advokátní kanceláře nemohou odpovídat za jednání svých 
klientů a pokud tomu tak bude, bude to mít negativní dopady na právní stát.

Dne 29. ledna se uskutečnila velmi poučná výměna informací se zástupci 
Komise (GŘ pro obchod, GŘ GROW a pracovní skupinou EU-VB) a členy 
Výboru CCBE pro Mezinárodní právní služby, jejímž cílem bylo projednat 
výsledky Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a VB (TCA) se zaměřením 
na záležitosti související s poskytováním právních služeb. Tato výměna názorů 
byla velmi užitečná a jasná a poskytla praktické objasnění různých aspektů 
Dohody.

Udržitelnost podnikového 
řízení

Mezinárodní právní služby

Rada evropských advokátních komor
Hlas evropských advokátů
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