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Duben 2007 
 
 

The  

IN-HOUSE COUNSEL 
 

Zpravodaj pro členy ECLA 
 
 
 
VÝROČNÍ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  ECLA 2007 
 
Výroční valné shromáždění asociace ECLA se konalo v sobotu 23 března 2007 
v norském Oslu. 
 
Shromáždění zvolilo prezidenta, vice-prezidenta, generálního tajemníka a pokladníka 
na období do příštího shromáždění. 
 
Shromáždění rozhodlo o schválení výroční zprávy a tím zprostilo členy výboru 
odpovědnosti za účetní období roku 2006. 
 
Shromáždění také rozhodlo o zachování ročního členského poplatku na současné 
úrovni 1000 EUR. 
 
Všechna rozhodnutí výročního shromáždění byla jednomyslná. 
 
 
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ USTANOVILO PREZIDENTA A ČLENY VÝKONNÉHO 
VÝBORU („OFFICERS“) NA OBDOBÍ 2007-2008 
 
Výroční shromáždění znovu zvolilo do funkce prezidenta  ECLA Bengta Gustafsona. 
Bengt Gustafson je prezidentem ECLA od října 2004. 
 
Shromáždění dálo znovu zvolilo Paula de Jonge a Sabine Lochmanovou za vice-
prezidenty a zástupce České republiky Petra Šmelhause za vice-prezidenta a 
pokladníka ECLA. 
 
Francesco Benigni byl zvolen vice-prezidentem a generálním tajemníkem a 
současně operativním ředitelem ECLA. Francesco je prvním placeným generálním 
tajemníkem ECLA. 
 
Didier Pissoort byl znovuzvolen auditorem ECLA. 
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NOVÝ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK 

 
Francesco Benigni, člen a jeden ze zakladatelů členské asociace ECLA v Itálii (AIGI), 
přijal funkci prvního placeného generálního tajemníka ECLA. V listopadu 2006 
správní rada  uložila výkonné radě najít vhodnou osobu na tuto pozici. Vhodný 
kandidát byl představen výkonnou radou na zasedání správní rady v Oslu v roce 
2007. „Ve Francescovi společnost našla kvalifikovaného právníka, který má 
schopnosti k tomu, aby ECLA přivedl na první místo mezi asociacemi podnikových 
právníků v Evropě.“, řekl Bengt Gustafson. 
 „Francesco má pro funkci solidní předpoklady, jakožto podnikový právník, a co je 
také důležité, má schopnost pohnout s věcmi z místa, což může ECLA dobře využít 
na své cestě kupředu,“ řekl Bengt Gustafson. 
 
 
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI ECLA 
 
Na výročním shromáždění Petr Šmelhaus vysvětlil účetní výkaznictví ECLA za rok 
2006 a oznámil, že finance ECLA mají zdravé jádro, a že ECLA má dostatek 
prostředků na splnění všech svých současných i budoucích závazků. 
„Finance ECLA nikdy nebyly v lepším stavu“, řekl Petr a zmínil Foundation Sponsor 
Agreement podepsaný s Eversheds, jako jeden z hlavních faktorů. „Skutečnost, že 
téměř všichni členové zaplatili své členské příspěvky za rok 2006 rovněž přispělo 
k excelentním finančním výsledkům,“ uvedl Petr. 
 
Správní rada ECLA schválila rozpočet na rok 2007. „Na rozpočet na rok 2007 je 
třeba se dívat jako na investici do budoucnosti,“ uvedl Bengt Gustafson, prezident 
ECLA. 
 
 
ZPRÁVA PREZIDENTA ECLA 
 
Prezident ECLA, Bengt Gustafson přednesl svou zprávu 23.března 2007 na 
zasedání správní rady ECLA v Oslu. Zdůraznil význam ECLA a národních asociací 
při zlepšování komunikace a interakce s členy. „Se jmenováním prvního placeného 
generálního tajemníka ECLA jsme učinili další krok k profesionalismu a efektivnosti“, 
řekl Bengt Gustafson. Nyní se ECLA musí ujistit, že spolupráce a komunikace mezi 
ní a jejími členy je na nejvyšší možné úrovni. Pokud by jednotliví členové nebyli 
kontinuálně  a plnohodnotně informování asociací ECLA a národními asociacemi, 
mnoho práce jak ECLA, tak i jejích národních asociací by vyšlo nadarmo. „To je 
nejpodstatnější výzva, se kterou je ECLA v současné době konfrontována,“ uvedl 
Bengt Gustafson v prezidentské zprávě. 
 
 
VOXIUS POSKYTUJE ASOCIACI ECLA „PROFESNÍ CENTRUM“ („ECLA 
CAREER CORNER“) – VOXIUS NOVÝ PARTNER ECLA 
 
ECLA a holandská vyhledávací společnost Voxius se domluvily na zajištění místa, 
kde by mohli najít  pracovní možnosti všichni jednotliví členové ECLA. 
„Zaměstnavatelé a další společnosti, které hledají vlastní právníky, budou mít 
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vynikající místo pro hledání potenciálních nových uchazečů v Profesním centru 
ECLA (ECLA Career Corner),“ řekl Palu de Jonge, který odpovídá za spolupráci 
ECLA - Voxius. „Profesní centrum“ by mělo být zcela zprovozněno v druhé polovině 
roku 2007. 
 
 
VÝHODY POSKYTOVANÉ SPONZOREY ECLA 
 
Sponzoři ECLA poskytují individuálním členům národních asociací mnoho výhod. 
 
Eversheds – hlavní partner ECLA – pořizuje pro všechny členy ECLA zdarma 
nejrůznější materiály, včetně slovníků a knih s odbornou tematikou. 
 
Translegal – další partner ECLA – provozuje na webových stránkách ECLA kvalitní 
jazykový portál, nazvaný ECLAlingua, jenž je jedinečným nástrojem sloužícím 
podnikovým právníkům. 
 
IUS Laboris – sdružení pracovně-právních firem – poskytuje zdarma množství 
vysoce kvalitních materiálů s tematikou pracovního práva. 
 
Více informací o benefitech lze nalézt na webových stránkách ECLA – 
www.ecla.org. 
 
 
DRUHÉ „FORUM PRO PODNIKOVÉ PRÁVNÍKY“ – KONFERENCE V BRUSELU, 
10.-11. KVĚTNA 2007. 
 
Evropská akademie pro evropské právo (ERA) a ECLA uspořádaly druhé „Forum pro 
podnikové právníky“ – konferenci podnikových právníků, která se konala ve dnech 
10.-11. května v Bruselu. Program konference byl rozdělen na tři části – Evropské 
soutěžní právo, Evropské právo společností a Evropské soukromé právo. Zajištěni 
byli přednášející z různých oblastí – z akademické půdy, z právních kanceláří a 
rovněž podnikoví právníci. 
 
„Výběr excelentních odborníků z celé Evropy zajišťuje velmi dobrou rovnováhu mezi 
právní teorií a právní praxí,“ uvedl Francesco Benigni, generální tajemník ECLA. 
 
Informace o konferenci najdete na stránkách ECLA – www.ECLA.org.  
 
 
VÝZVA KE SPOLUPRÁCI PŘI VYTVÁŘENÍ BUDOUCÍHO SMĚŘOVÁNÍ ECLA 
 
Prezident ECLA vyzval všechny národní asociace k předkládání podnětů a návrhů na 
budoucí činnost ECLA. „Nový program ECLA přijatý správní radou v roce 2002 
poskytuje solidní základ pro budoucí činnost ECLA,“ uvedl Bengt Gustafson. 
Program počítá s různorodými těžišti činnosti. „V roce 2004 jsme změnili zaměření 
ECLA z lobbystické organizace na organizaci, která svým členům poskytuje reálné 
benefity ve formě konferencí a seminářů a dalších služeb“, řekl Bengt Gustafson. 
„Každá organizace získá prospěch z toho, když se bude pravidelně dotazovat svých 
členů, zdali její zaměření je správným směrem nebo zdali by neměla své zaměření 
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změnit.“ „To umožní členům ECLA podílet se aktivně na formování zítřejší ECLA“, 
uzavřel Bengt Gustafson. 
 
 
LEGALLINGUA POKRAČUJE JAKO MANAŽER WEBU 
 
Legallingua bude pokračovat v poskytování služeb spojených s webovými stránkami 
ECLA. 
Stephanie Schantz z Legallingua bude i nadále kontaktní osobou pro členy ECLA, 
pro individuální členy a případně pro další osoby, které si budou přát umístit 
materiály nebo informace na webové stránky ECLA. 
Stephanie má novou e-mailovou adresu: sas.legallingua.com. 
 
 
SPOLUPRÁCE UNIDROIT A ECLA 
 
UNIDROIT a ECLA se dohodly na spolupráci v projektu, jehož cílem je  přepracování 
pravidel UNIDROIT („UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts“). 
Francesco Benigni byl jmenován zástupcem ECLA v jednáních s UNIDROIT. 
 
 
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ECLA 
 
„Nové webové stránky přitahují stále více návštěvníků“, uvedla Sabine 
Lochmannová, vice-prezidentka ECLA. 
Zvyšující se návštěvnost stránek je dobrým důkazem, že nové webové stránky – 
spuštěné v závěru roku 2006 – plní svůj cíl být základním místem, kde naši členové a 
ostatní osoby nacházejí informace o ECLA a jejích současných a budoucích 
aktivitách. 
Webová adresa je www.ecla.org. 
 
 
PŘÍŠTÍ SHROMÁŽDĚNÍ 16. LISTOPADU 2007 V DUBLINU 
 
Správní rada ECLA s velkým poděkováním přijala pozvání od své členské asociace – 
Irského právního společenství („Law Society of Ireland“) – uspořádat příští setkání 
správní rady v Dublinu dne 16. listopadu 2007. 
 
Za Výkonný výbor 
 
Bengt Gustafson 
prezident 
 
 
 
 
ECLA je vedoucí evropská asociace podnikových právníků. ECLA reprezentuje více 
než 20 000 podnikových právníků v 18 evropských zemích. 
 

http://www.ecla.org/

