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Zpravodaj členských asociací ECLA 

Výroční Panevropská 
konference  
Ve dnech 4.-5. května 2006 se v 
Bruselu bude konat Panevropská 
konference sdružení ECLA. 
Hlavním tématem bude rostoucí 
vliv evropského práva na světový 
obchod. Jak bylo dohodnuto v roce 
2005, bude letos poprvé 
konference pořádána ve spolupráci 
s Evropskou právní akademií 
(European Academy of Law, ERA).  

ECLA a Eversheds 
prodlužují sponzorskou 
smlouvu  
Sponzorská smlouva v roce 2005 
se velice osvědčila, obě strany 
proto vřele vítají její prodloužení.  
 

Schůze představenstva 
sdružení ECLA  
Na podzim roku 2005 se v Římě 
konala schůze představenstva 
ECLA, organizovaná italským 
sdružením AIGI. Kromě Norska a 
Británie byla zastoupena všechna 

sdružení. Na schůzi byly 
předloženy finanční výkazy za říjen 
2005, které potvrdily příznivou 
finanční situaci asociace. Dále byly 
představenstvu předloženy projekty  
firmy Translegal, přední evropské 
společnosti sdružující právníky-
lingvisty. Ve spolupráci s ECLA 
hodlá Translegal vytvořit na 
webových stránkách ECLA 
jazykový portál, který by členům 
zdarma umožnil přístup k 
internetové výuce právnické 
angličtiny. Ve spolupráci s 
univerzitou v Cambridgi pak firma 
plánuje na jaře 2006 zavést 
mezinárodní certifikát z právnické 
angličtiny.  Představenstvo dále 
pověřilo výkonnou radu k jednáním 
s Law Europe, které projevilo zájem 
stát se v roce 2006 sponzorem 
ECLA.  

Webové stránky   
Webové stránky sdružení ECLA 
čekají výrazné změny, včetně 
změny operátora. Plánované 
dokončení je červen 2006. Nová 
podoba by měla usnadnit užívání 
stránek.  
 



Konference 
- Koncem května 2006 se 

bude v Riccione konat 
konference, kterou ECLA 
pořádá ve spolupráci s AIGI.  

- ve spolupráci s polskou 
asociací KRRP organizuje 
ECLA varšavskou konferenci 
o právu hospodářské 
soutěže. Konference byla 
původně plánována na 18. 
listopadu 2005, ale byla 
přeložena do první poloviny 
roku 2006. 

- ECLA se bude účastnit 
konference pořádané v 
Londýně 10-11.5. 2006, 
zaměřené na mezinárodní 
akvizice a dispoziční právo. 
Členové ECLA budou mít 
20% slevu. 

- ECLA se bude účastnit 
konference pořádané 
společnostmi AFJE a Mar-
Tech v Bruselu ve dnech 19-
20. června 2006.  Tématem 
bude evropské právo oblasti 
IT. Členové ECLA budou mít 
20% slevu. 

- Ve spolupráci s ASDA 
pořádá ECLA Panevropskou 
konferenci v Berlíně. 
Konference se bude konat 
11. 11.2006, bude v 
angličtině a zajímavá bude 
pro ty, kdo pracují v 
globálním prostředí a v 
právním managementu 

- Více informací o 
konferencích k dispozici na 
www.ECLA.org 

Další  
- Makedonie splnila všechny 

formální požadavky na 
členství v ECLA a na jaře 
2006 podá přihlášku.  

- ECLA a International Law 
Office (ILO) se dohodli, že 
se stanou evropskými 
“mediálními online partnery”. 

Pro členy ECLA toto 
partnerství znamená 
možnost zdarma obdržet 
zpravodaj ILO, který lze 
objednat na stránkách ILO – 
www.internationallawoffice.c
om/subscribe.cfm.    

- Představenstvo schválilo 
záměr navštívit jednotlivé 
členské asociace ECLA a 
podpořit tak zájem i 
povědomí o sdružení. První 
návštěva se uskutečnila na 
podzim roku 2005, akce 
bude pokračovat v průběhu 
celého roku 2006. Žádáme 
proto členské asociace, aby 
zaslaly návrh programu a 
vhodných dat.  

- ECLA se rozhodla vytvořit 
pracovní skupinu, která se 
bude zabývat hromadnými 
žalobami. Týmu bude velet 
Sabine Lochmannová, 
členka výkonného výboru. 
Zájemci o účast ve skupině 
mohou Sabine kontaktovat, 
kontaktní údaje naleznete na 
www.ECLA.org. 

- 20. ledna 2006 se konal 
večírek na rozloučenou na 
počest Anne Scheltema 
Beduinové, generální 
tajemnice holandské NGB, 
mnohaleté generální 
tajemnice a jedné ze 
zakládajících členů ECLA. 
Přejeme Anne mnoho štěstí 
a děkujeme za oddané 
služby.  
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