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Zasedání výboru ECLA v Bukurešti 

Dne 12. října 2009 se v Bukurešti konalo pravidelné pololetní zasedání výboru ECLA, na 

němž se mimo jiné projednával návrh nových stanov této asociace, dokument s názvem „Quo 

Vadis White Paper, který se zabývá budoucí rolí a činností ECLA, a dále možnost ohrožení 

stávajících činností ECLA z důvodu omezených finančních zdrojů v budoucnu a s tím 

související důraz na aktivnější zapojení asociace ECLA do projektů, jejichž realizaci částečně 

financuje Evropská unie. 

 

Stanovení termínu pro ústní jednání ve sporu AKZO Nobel 

Evropský soudní dvůr stanovil datum pro ústní jednání ve sporu AKZO Nobel na 9. února 

2010. Tento případ se týká práva podnikových právníků odmítnout poskytnout informace 

z titulu tzv. professional legal privilege. Ve svém rozhodnutí ze dne 17. září 2007 Evropský 

soud prvního stupně totiž odmítl přiznat toto právo podnikovým právníkům, kteří jsou 

zároveň členy advokátní komory. Právníci společnosti AKZO Nobel společně s profesními 

sdruženími advokátů, jako např. CCBE, ACC Europe, ECLA, Nizozemská advokátní komora, 

a vládami Irska, Velké Británie a Nizozemí se při tomto jednání budou zasazovat o to, aby 

bylo uvedené právo přiznáno všem podnikovým právníkům, kteří jsou zároveň členy 

národních advokátních komor. Opírat se při tom budou o dva aspekty – nezávislost 

podnikových právníků a právo svobodné volby právního zástupce. 

 

Výroční zasedání Norské asociace právníků 

Norská asociace právníků (Norges Jurist Forbund), resp. její sekce právníků působících 

v soukromém sektoru, pořádala ve dnech 16. a 17. října své výroční zasedání, které se konalo 

ve městě Son ležícím jižně od Osla. Na programu byla aktuální témata související s prací 

podnikových právníků, Paul de Jonge rovněž krátce informoval o aktuálním stavu v řízení 

vedeném spol. AKZO Nobel týkajícího se tzv. legal privilege. 

 

Legal privilege ve Švýcarsku 

Švýcarská obchodní komora pořádala v Curychu seminář na téma nové legislativy týkající se 

zavedení principu legal professional privilege. Návrh zákona byl předmětem rozsáhlé diskuse 

ze strany zástupců z podnikové sféry, advokátních kanceláří i státních orgánů. Zavedení 

principu legal professional privilege v evropské zemi, která sice není členským státem EU, je 

velmi významným krokem, který by mohl být využit jako podpůrný argument i v případě 

řízení vedeného spol. AKZO Nobel. 

 

Femina Iuris – konference žen – právniček v Praze 

Největší konference žen v historii země, jejímiž pořadateli byla Česká advokátní komora, 

Česká asociace právniček a Unie podnikových právníků, se konala ve dnech 19. a 20. 

listopadu 2009 v Praze. Mezi projednávaná témata patřilo sladění pracovního a osobního 

života, přístup ke spravedlnosti, ochrana spotřebitele a spotřebitelské úvěry, rodinné právo 

s mezinárodním prvkem a promítnutí důsledků současné ekonomické krize do práce obchodní 

společnosti z pohledu obchodního a pracovního práva. 

 

Vrcholné setkání podnikových právníků 



Pan Han Kooy, prezident ECLA, předsedal dvoudennímu vrcholnému setkání podnikových 

právníků, které se konalo v Montreux a zúčastnilo se jej na 110 podnikových právníků. 

 

Společnost Martindale Hubbell zprovoznila síť Get Connected  

Síť asociace ECLA Get Connected nedávno zprovozněná sponzorem této asociace, 

společností Martingale Hubbell, umožňuje všem členům národních organizací zůstat ve 

vzájemném kontaktu. Pro připojení stačí kliknout na odkaz 

http://www.martindale.com/connected/?j=8a27127721093fa-4. 

 

Evropská studie týkající se nákladů na řešení sporů 

Asociace ECLA a Centrum pro alternativní řešení sporů v Římě (ADR Center Rome) 

spolupracují na zpracování studie, první svého druhu v Evropě, týkající se nákladů, jež 

vznikají společnostem, které nevyužívají alternativní metody pro řešení sporů. Studie bude 

vycházet z dotazníku rozeslaného právním oddělením firem a jejím cílem je zjistit, jaká je 

skutečná výše nákladů vynakládaných na různé metody řešení sporů. Pro účastníky studie 

jsou připraveny ceny a její výsledky budou zveřejněny prostřednictvím našeho Newsletteru. 

 

UNCITRAL 

Prezident asociace ECLA, p. Han Kooy, a p. Paul de Jonge, generální tajemník ECLA, byli 

členy delegace vedené generálním tajemníkem UNCITRAL, p. Renaudem Serieulem, na 

návštěvě u nizozemského ministra spravedlnosti, p. Ernsta Hirsche Ballina. Hlavním 

projednávaným tématem byla nedávno přijatá Rotterdamská pravidla týkající se přepravy 

zboží po moři. 

 

Podpora mezinárodního obchodu 

Dne 23. září 2009 byla v Rotterdamu slavnostně podepsána nová úmluva OSN, tzv. 

Rotterdamská pravidla, která stanoví práva a povinnosti týkající se přepravy zboží po moři a 

transparentněji vymezují odpovědnost ve vztahu k tomuto druhu přepravy. Rotterdamská 

pravidla jsou první úmluvou, která kromě přepravy po moři upravuje i přepravu předcházející 

a návaznou. V minulosti musela být totiž pozemní přeprava, která byla součástí přepravního 

řetězce, upravena ve zvláštních smlouvách. Tato úmluva navíc předjímá zavedení 

infrastruktury pro rozvoj elektronického obchodu v rámci námořní přepravy, což pomůže 

snížit administrativní náročnost. Vzhledem k tomu, že 80 % světového obchodu se realizuje 

po moři, by Rotterdamská pravidla měla pomoci podpořit další rozvoj světového obchodu. 

V signatářských zemích nyní začíná proces ratifikace. 

 

Regionální semináře ECLA 

Zástupci sponzora asociace ECLA, mezinárodní síť advokátních kanceláří Law Europe, a 

asociace ECLA se nedávno sešli v Londýně, kde vedli jednání na téma regionálních seminářů. 

Tyto půldenní semináře se budou konat v místě, které je dopravně snadno dostupné, 

účastnické poplatky budou na velmi přijatelné úrovni a přizváni na ně budou specialisté např. 

ze sítě advokátních kanceláří Law Europe, kteří se s účastníky podělí o své zkušenosti a 

názory. Pro belgické a nizozemské podnikové právníky je tak připravena regionální 

konference v Antverpách na téma zákona o DPH, pro podnikové právníky z Belgie, Německa 

a Nizozemí konference v Lutychu o otázkách souvisejících s přeshraničním zaměstnáváním 

pracovníků a pro jejich kolegy z Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska pak konference na téma 

zavádění směrnice EU upravující označování potravin. 

 

Internetové stránky ECLA 

http://www.martindale.com/connected/?j=8a27127721093fa-4


Během léta byly internetové stránky ECLA opakovaně terčem útoků ze strany hackerů. Na 

základě toho došlo ke zlepšení ochrany, instalace nového serveru a přebudování stránek, díky 

čemuž jsou nyní více uživatelsky přívětivé. 

 

Konference ECLA/ERA 

Pátá výroční konference ECLA/ERA se bude věnovat sporu společnosti AKZO Nobel a 

dopadu na tzv. legal professional privilege podnikových právníků. Konference se bude konat 

v konferenčním centru ERA v německém Trieru dne 7. března 2010. 

 

World Legal Forum 

Ve dnech 7. a 8. prosince se v Paláci míru v nizozemském Haagu konala konference World 

Legal Forum, jíž byla ECLA jedním ze sponzorů. Této konference se zúčastnili zástupci 

akademické obce, obchodních firem, neziskových organizací a institucí, jako je Světová 

banka, IFC, ICC a ECLA, z více než 20 zemí. Mezi hlavní projednávaná témata patřil dopad 

kreditní krize, korupce, regulace, seberegulace a řešení sporů. 

 


