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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ECLA  
 
Po zásadní renovaci byly opět 
zpřístupněny webové stránky 
ECLA.  „Nové stránky jsou 
‚uživatelsky přátelštější„, 
aktualizované a budou, doufám, 
lépe sloužit svému účelu, kterým je 
spojení s dalšími členy a 
s ostatními,“ říká Bengt Gustafson, 
president asociace ECLA.  Při té 
příležitosti změnila ECLA také 
poskytovatele hostingových služeb. 
 
Stránky najdete na adrese 
www.ECLA.org.    
 
 
WEBSITE MANAGER 
 
Správcovstvím svých stránek 
ECLA pověřila Stephanii 
Schantzovou. Stephanie je 
právnička a v Paříži řídí svou 
vlastní firmu Legal Lingua LLC. 
Jejím úkolem bude, aby stránky 
byly aktuální a aby se zajímavé 
informace dostaly všem členům. 
V otázkách webu bude také 

spojnicí mezi národními sdruženími 
a výkonným výborem. S otázkami 
se na Stephanii obracejte na 
sas@legallang.com 

 

 
EVERSHEDS A ECLA OBNOVUJÍ 
SPONSORSKOU DOHODU 
 
ECLA a právní firma Eversheds se 
dohodly na prodloužení spolupráce 
a podepsaly tříletou nadační 
sponzorskou dohodu. “Spolupráce 
s Eversheds nás velice těší a pro  
naše členy znamená nepochybně 
přínos,“ říká Bengt Gustafson, 
president asociace ECLA. Jako 
součást sponzorských aktivit 
poskytl pro národní akce několika 
členským asociacím ECLA 
kvalifikované řečníky, pomáhá 
s organizací konferencí ECLA a 
také na ně dodává řečníky. Jako 
velký přínos je oceňována 
především podpora Evershedsu při 
organizaci akcí v Bulharsku, Polsku 
a Norsku. Mnoho členů také využilo 
literaturu, kterou jim Eversheds 
zdarma poskytuje. „Apeluji na 
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všechny členy, aby využívali 
sponzorské  dohody a pořádali 
akce, kde může Eversheds uplatnit 
své odborné znalosti,“ dodává 
Bengt Gustafson.    
 
NĚMECKÉ SDRUŽENÍ 
PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ 
(ASDA) A ECLA POŘÁDALI 
V BERLÍNĚ 13. DEN 
PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ 
 
Ve dnech 9. a 10. listopadu 
pořádala německá členská 
asociace ECLA, ASDA, v Berlíně 
konferenci pro podnikové právníky. 
Ta byla zaměřena na potřeby 
evropských právníků a zabývala se 
tématy od najímání podnikových 
právníků až po nástrahy právní 
angličtiny. Sabine Lochmannová, 
členka výkonného výboru, 
promluvila o hromadných žalobách 
v Evropě. „ASDA této konferenci 
věnovala značné úsilí a jsme 
potěšeni, kolik účastníků ji shledalo 
zajímavou. Uvítali bychom ale větší 
účast ze strany sesterských 
asociací ECLA,“ říká Peter 
Kriependorf, předseda konference 
a zástupce ASDA v představenstvu 
ECLA.  
 
 
PŘEDSTAVENSTVO ECLA SE 
SEŠLO V BERLÍNĚ 
 
V souvislosti s konferencí ASDA 
uspořádalo představenstvo ECLA 
jedno ze svých dvou zasedání 
v roce. Osobně či v zastoupení se 
zúčastnily téměř všechny členské 
asociace.  „Ceníme si toho, že se 
nám daří najít shodu ohledně 
návrhů předkládaných výkonným 
výborem. To ukazuje, že členská 
sdružení souhlasí se současným 
směrem a strategií ECLA,“ říká 
Bengt Gustafson, president 
asociace ECLA.  

 
ECLA POSILUJE SVÉ ZDROJE  
 
„Vzhledem k rozšíření svých 
činností potřebuje ECLA zaměstnat 
generálního ředitele, aby vedl její 
každodenní chod,“ říká Bengt 
Gustafson, president asociace 
ECLA. Představenstvo pověřilo 
výkonný výbor nalezením vhodné 
osoby. Aby se mohlo přihlásit co 
nejvíce uchazečů, byla lhůta 
prodloužena do 31. ledna 2007. 
Zájemci ať své nabídky zašlou na 
adresu Bengt.Gustafson@Ecla.org. 
Více informací o volné pozici 
naleznete na www.ECLA.org.  
 
 
KONFERENCE O MEDIACI VE 
VARŠAVĚ 
 
Dne 30. listopadu zorganizovala 
polská členská asociace ECLA, 
KRRP, Eversheds a ECLA 
konferenci o mediaci, která se 
pyšnila takovými jmény jako 
Michael Leathes, Eileen Carroll 
nebo Paul de Jonge. Paul de 
Jonge zde zastupoval sdružení 
ECLA a měl příspěvek o mediaci 
v Nizozemí.  
Konference přilákala více než 230 
účastníků, což je v historii KRRP 
rekordní číslo,“ řekl pan Bobrowicz, 
Vice-President KRRP a polský 
odborník na mediaci.  
 
 
GENERÁLNÍ TAJEMNICE JETTIE 
VAN CAENEGEMOVÁ ODCHÁZÍ 
Z ECLA 
 
Členka výkonného výboru  a 
tajemnice ECLA Jettie Van 
Caenegemová přijala pozici 
generální tajemnice v nadaci pro 
boj s rakovinou Belgium Cancer 
Foundation a ke dni 30. listopadu 
2006 odešla z ECLA.  Jettie Van 
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Caenegemová pracovala pro ECLA  
mnoho let a “sdružení věnovala 
enormní množství času a úsilí,” jak 
říká Bengt Gustafson, president 
ECLA. Oficiálně jí byl vzdán dík na 
zasedání představenstva v Berlíně.   
 
 
DRUHÁ KONFERENCE ERA-
ECLA V BRUSELU DNE 10.-11. 
KVĚTNA 2007 
 
Druhá konference pořádaná 
sdružením ECLA a organizací 
Academy of European Law se 
bude konat v Bruselu ve čtvrtek a 
pátek ve dnech 10. a 11. května 
2007. Tématy budou obchodní 
právo, komunitární právo a právo 
hospodářské soutěže.  
 
Kontaktní osobou ECLA bude 
Francesco Benigni, jeden ze 
zakladatelů AIGI, členského 
sdružení ECLA v Itálii. Jakékoli 
otázky týkající se připravované 
konference proto prosím zasílejte 
na  francesco.benigni@ecla.com  

 
 

TOP LEGAL – ITALSKÝ PRÁVNÍ 
MAGAZÍN A ECLA ZAHAJUJÍ 
SPOLUPRÁCI 

 
Top Legal je vydavatelem jednoho 
z předních právních magazínů 
v Itálii. Vydává jak tištěný magazín, 
tak elektronický zpravodaj.   
ECLA a Top Legal se dohodly, že 
zahájí spolupráci na italském a 
francouzském trhu. Díky této 
dohodě získá ECLA možnost 
obracet se na své členy v Itálii a 
Francii v jejich místních jazycích. 
Dále tím bude pro jednotlivé členy 
otevřena možnost zdarma si 
objednat elektronický bulletin Top 
Legal v anglickém jazyce.  
 
PŘÍŠTÍ ZASEDNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA V OSLU VE 
DNECH 23.-25. BŘEZNA 2007 
 
Příští zasedání představenstva 
ECLA bude hostit sdružení NJ-P, 
norský člen ECLA. Zasedání se 
bude konat 23.-25.  března v Oslu. 
Pozvánky a program budou 
rozeslány v únoru roku 2007.  
 
 
Za výkonný výbor 
 
Bengt Gustafson 
Prezident
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