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Bulletin pro členy asociace ECLA
Setkání výboru ECLA v 
Praze 
Setkání správní rady ECLA se 
konalo dne 31.3.2006 v Praze. 
Toto setkání bylo uspořádáno 
českou asociací – UPPC – 
vedenou presidentem Petrem 
Šmelhausem a Marií Brejchovou, 
představitelkou české asociace 
ECLA a mělo velký úspěch. 
Setkání výboru se konalo 
v prostorách Pražské energetiky, 
a.s. Celá akce zahrnovala gala 
večeři v Hrzánském paláci 
v blízkosti Pražského Hradu. Svou 
návštěvou nás poctil také náměstek 
ministra zahraničních věcí pan 
Svoboda. Na setkání výboru byly 
přítomny všechny členské 
asociace, kromě jediné.   
 
Valné shromáždění 
Valné shromáždění se uskutečnilo 
ve spojení s pražským setkáním 
31.3.2006. Valné shromáždění  
schválilo účty ECLA a od tohoto 
schválení jsou členové výboru 
zproštěni odpovědnosti za 
předmětné finanční období. Valné 
shromáždění také jmenovalo 

úředníky výkonného výboru a 
auditora.  
 
Valné shromáždění jednomyslně 
schválilo zrevidované účty ECLA za 
rok 2005 a členům výboru tím bylo 
zaručeno zproštěni odpovědnosti 
za finanční období 2005.  
 
Bengt Gustafson byl v roce 2005 
zvolen presidentem ECLA na dva 
roky a jeho funkční období vyprší 
v roce 2007. Následující osoby byly 
znovuzvoleny za členy výkonného 
výboru ECLA:  
Jettie Van Caenegem – generální 
tajemník  
Paul de Jonge – člen výkonného 
výboru 
Sabine Lochmann – člen 
výkonného výboru 
Petr Smelhaus – pokladník 
 
Členové výkonného výboru jsou 
zvoleni na dva roky. 
 
Pan Didier Pissoort byl 
znovuzvolen auditorem ECLA do 
valného shromáždění v roce 2007.  
 
 



Zpráva presidenta 
President ECLA, Bengt Gustafson, 
zdůraznil ve své zprávě pro správní 
radu, že bylo dosaženo prioritních 
cílů přijatých pro období 2004 -
2005.  
Vztah a interakce mezi ECLA a 
jejími členy se zdokonalila a 
zvýšila, stejně tak finanční stránka 
Zdůraznil pokračující snahu o 
interakci mezi ECLA a jejími členy 
a také že komunikaci a spolupráci 
lze ještě více vylepšit.    
Obnovená  sponzorská smlouva 
s Eversheds je hlavním důvodem  
pro vylepšení financí, ale k této 
dobré finanční situaci přispívají 
také platby členských poplatků. 
Bengt Gustafson dále sdělil, že 
v současnosti je činných několik 
pracovních skupin, které přinesli 
dobré výsledky v roce 2005.   
Pracovní skupiny pro organizování 
konferencí byly velmi aktivní a jsou 
příkladem vzestupné a zlepšující se 
činnosti  ECLA. Na rok 2006 jsou 
naplánovány 4 konference.  
 
Jak řekl pan Gustafson, presentace 
výsledků dosažených v ECLA je 
velmi důležitá pro pokrok a rozvoj  
naší organizace. Pan Gustafson 
dále poděkoval členům asociace za 
jejich příspěvky.  
 
Makedonská asociace 
obchodních právníků – 
nový člen ECLA 
Správní rada ECLA jednomyslně 
hlasovala pro přijetí Makedonské 
asociace obchodních právníků za 
nového člena ECLA. "Rozšíření 
ECLA za účelem přijetí většího 
počtu východoevropských zemí a 
asociací je prioritou  ECLA ", řekl 
Petr Šmelhaus, který je ve 
Výkonném výboru odpovědný za 
žádost o přijetí Makedonské 
asociace.  
 

"Jsme hrdí na to, že jsme se stali 
členem ECLA a budeme se snažit 
o co největší přispění k práci 
ELCA" prohlásila Liljana Cekovska 
z Makedonské asociace.  
Makedonská asociace sdružuje 
zhruba 600 podnikových právníků a 
má sídlo ve Skopje.  
 
Španělská asociace 
podnikových právníků 
(APJE) zažádala o 
členství v ECLA  
ECLA obdržela formální žádost o 
členství v ECLA od APJE – 
Španělské asociace podnikových 
právníků. President asociace pan 
Juan Pablo Montero Rodil byl 
přizván jako pozorovatel na setkání 
výboru ECLA v Praze, aby zde 
přednesl zprávu o Španělské 
asociaci. Pan Montero Rodil řekl, 
že si velmi váží pozvání a dále že 
si velmi váží vážnosti s jakou ECLA 
pracuje a výsledků dosažených ve 
vylepšování pozice podnikových 
právníků. Jettie van Caenegem, 
odpovědná za Španělskou žádost ji 
uvítala a dodala, že práce na přijetí 
Španělska za člena ECLA se 
stupňovaly v loňském roce a 
vyvrcholily podáním žádosti o 
členství. Žádost bude předložena 
Správní radě k přijetí na jejím 
dalším setkání v listopadu 2006 
v Brelíně.  
 
Status pozorovatele 
v ECLA pro Slovenskou 
unie podnikových 
právníků  
 
Slovenská asociace podnikových 
právníků získala status 
pozorovatele ECLA. "Slovenská 
asociace vznikla v loňském roce a 
má přibližně 100 členů, řekl 
president Marion Škoda. 



"ECLA podporovala vytvoření 
Slovenské asociace podnikových 
právníků a stejně tak u jejího zrodu 
pomáhala i Česká asociace", řekl 
Petr Šmelhaus, který má ve 
výkonném výboru Slovensko na 
starost.   
 
První "Evropské forum 
podnikových právníků " 
v Bruselu 
První společná konference 
organizovaná ECLA a European 
Academy of Law (Europäische 
Rechts Akademie) se bude konat 
4.- 5.5. 2006 v Bruselu.  
"Program je šitý na míru 
podnikovým právníkům, ale bude 
zajímavým pro všechny právníky", 
řekla Jettie van Caenegem, 
generální tajemník ECLA, která je 
ve výkonném výboru odpovědná za  
konferenci. "Program obsahuje 
široké spektrum od 
společenstevního práva, přes 
mezinárodní soukromé právo až po 
soutěžní právo a jsem si jistá, že 
naši individuální členové v něm 
najdou mnoho zajímavých témat", 
řekla Jettie van Caenegem. 
Srdečně doufáme, že všichni 
podnikoví právníci ECLA shledají  
konferenci zajímavou a zapojí se 
do ní.  Cena za konferenci byla 
stanovena v takové výši, aby byla 
přijatelná pro všechny podnikové 
právníky. Jettie van Caenegem 
dále řekla, že "Poplatek ve výši 400 
euro za dvou denní konferenci byl 
stanoven v dostupné výši pro 
všechny individuální členy ECLA.“  
 
Mentorský program 
představený ECLA  
 
Pracovní skupina ECLA "Nejlepší 
postupy v ECLA“ měla to potěšení 
představit na setkání výboru 
v Praze mentorský program 
zahájený švédskou asociací 

podnikových právníků. Mentorský 
program skvěle presentovala 
Kinnery Chandarana ze švédské 
asociace -Bolagsjuristernas 
Förening. Tento program byl ve 
Švédsku představen v loňském 
roce a jak řekla Kinnery, program 
byl švédskými členy velmi dobře 
přijat. Kinnery doufá, že i ostatní 
asociace ECLA shledají tento 
program zajímavým a implementují 
podobné programy v národních 
asociacích. O mentorský program, 
který bude nyní modelem pro 
ECLA, projevilo zájem mnoho 
asociací.  Pro bližší informace o 
programu prosím kontaktujte 
Kinnery Chandarana 
kinnery.chandarana@micronic.se nebo  
Cecilia Löfgren 
cecilia_lofgren@dell.com  – obě 
zodpovědné za organizování 
mentorského programu ve 
Švédsku.  
 
 
ECLA podporuje 
Sdružení bulharských 
podnikových právníků 
Představenstvo ECLA se rozhodlo 
podpořit žádost Sdružení 
bulharských podnikových právníků  
o pomoc při zjištění různých 
soudních postupů v Evropě na poli 
obchodního práva. 
Cílem pátrání je předložení návrhu 
bulharskému parlamentu, který by  
zdokonalil vedení komerčních 
sporů v Bulharsku. 
„Navržený systém by počítal s  
vhodným typem rozhodnutí 
v obchodních věcech, které by  při 
rychlosti a efektivnosti justice 
garantovalo zájmy stran v soudní 
při ", říkají Biserka Vancheva  and 
Maria Strandzhanska . Řada 
národních asociací v ECLA již 
poskytla cennou pomoc 
bulharskému úsilí a žádáme 
všechny asociace ECLA , aby 
přispěly k projektu, uzavírá   Petr 
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Šmelhaus –odpovědný za 
Bulharsko ve výkonném výboru 
ECLA . 
 
Operativní skupina pro 
skupinové žaloby 
založena   
Sabine Lochmann, členka 
výkonného výboru, oznamuje, že 
byla založena operativní skupina 
pro skupinové žaloby. Na zasedání 
v Praze členské asociace z 
Německa, Francie, Španělska, 
Rumunska a Nizozemí se dohodly 
spojit síly a přestavit ECLA svůj 
odborný názor. "Diskuze 
k zavedení skupinových žalob byla 
v poslední době zvláště živá ve 
Francii a Německu", říká Sabine 
Lochmann.   
 
ECLA a  AIGI pořádají 
konferenci o Sloučení & 
Akvizici v Riccione, Itálie 
AIGI – asociace italských 
podnikových právníků - a ECLA  
uspořádají koncem 
května/počátkem června 2006 
konferenci v Riccione, v Itálii. 
Tématem konference bude 
evropské sloučení a akvizice se 
zaměřením na evropská nařízení 
v této oblasti. "Konference 
poskytne praktické rady a 
informace o procesu slučování a 
akvizice ušité na míru našim 
individuálním členům", říká 
Francesco Benigni – jeden ze 
zakladatelů AIGI , který je 
spoluzodpovědný za uspořádání 
konference. Sponzorem konference 
bude právnická firma Freshfields 
Bruckhaus Deringer v Itálii   která 
spolu s ECLA zajistí vynikající 
přednášející na konferenci. 
 
 
 

ECLA a KRRP pořádají 
konferenci o 
"Zprostředkování" 
Varšava, Polsko v říjnu 
2006 
ECLA a KRRP se dohodly 
uspořádat konferenci o 
zprostředkování ve Varšavě. Tato 
událost bude součástí 
konferenčního programu 
pořádaného KRRP. "Program 
přiláká renomované řečníky známé 
v oblasti zprostředkování ", říká 
Paul de Jonge   člen výkonného 
výboru  ECLA, který je v rámci 
ECLA odpovědný za konferenci.  
"To umožní polským podnikovým 
právníkům obeznámit se se 
zprostředkováním jako nástrojem 
rozhodování sporů a zdá se, že o 
to bude velký zájem", říká Iwona 
Mirosz,  zástupce KRRP v ECLA. 
 
 
ASDA a ECLA pořádají  
konferenci o 
záležitostech zvláštního 
zájmu pro podnikové (in-
house) právníky v 
Berlíně  
ASDA spolu s ECLA pořádají 
10.listopadu 2006 konferenci 
v Berlíně. "ASDA pořádá  
každoroční konferenci pro své 
členy v Německu a tentokrát ji 
pořádáme ve spojení 
s Panevropskou konferencí 
s ECLA.", říká Eva Schriever, 
zástupkyně ASDA v 
představenstvu ECLA. Tématicky 
bude konference zaměřena na 
současné problémy důležité pro 
naše členy a bude zahrnovat 
témata jako skupinová žaloba a jak 
čelit americkému vlivu v právní 
oblasti. 
 
 



International Law Office 
(ILO) nabízí členům 
ECLA  
ILO nabízí všem členským 
organizacím ECLA a jejich 
individuálním členům možnost 
objednat si zdarma Zpravodaj ILO 
na:   
 
http://www.internationallawoffice.co
m/subscribe.cfm
 
ILO se stane evropským mediálním 
partnerem ECLA . Kde to bude 
možné, bude logo ECLA přímo 
odkazovat na webové stránky  
www.ecla.org. 
 
 
 
ECLA webové stránky 
"Věříme, že nové a dokonalejší 
ECLA webové stránky budou 
v provozu na konci května“, 
vysvětluje Jettie van Caenegem, 
generální tajemník ECLA. 
"Generální přestavba byla zahájena 
v létě 2005 a doufáme, že nové 
ECLA webové stránky budou 
mnohem uživatelsky přátelštější, 
lépe udržované a aktualizované a 
užitečnější pro individuální členy a 
další návštěvníky ", říká Jettie van 

Caenegem. Adresa webových 
stránek se nemění:     
www.ecla.org. 
 

 
Příští zasedání 
představenstva 
Příští zasedání představenstva 
ECLA se bude konat v Berlíně 9.-
10. listopadu 2006 ve spojení 
s ASDA/ECLA Panevropskou 
konferencí  
 
Za výkonný výbor 
 
Bengt Gustafson 
prezident 
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