
Evropské forum podnikových právníků 
 
 
Na počátku května letošního roku se prostřednictvím UPP ČR zúčastnila skupina 
podnikových právníků Konference s názvem „Evropské formu podnikových právníků“. 
Organizátorem konference byla ECLA/AEJE (European Company Lawyers Association a 
ERA). Konference se konala v Bruselu na Bavorském zastupitelském úřadu při EU. 
Dvoudenní konference byla rozdělena do tří tématických bloků: Evropské obchodní právo, 
Soukromé právo mezinárodní a Evropské soutěžní právo. Prvnímu bloku předsedal Bengt 
Gustafsson, prezident ECLA a Claudia Schmidt (European Court of Justice). Proběhly 
prezentace, týkající se obchodních společností v rámci Evropské unie a v rámci Evropy jako 
celku a prezentace na téma Přeshraničních fúzí. Byly diskutovány 2 případové studie. 
Příspěvek k bloku dvě, kterému předsedal Gebhard Rehm (Max-Planck-Insitut für 
ausländisches und internationales) byl na téma Europizace mezinárodního práva soukromého, 
vedení přeshraničních soudních sporů. V druhé části bloku proběhl workshop, kde na 
případové studii byla prováděna analýza právních doložek, příslušné jurisdikce a arbitrážních 
doložek. Třetí část konference byla zaměřena na Evropské soutěžní právo a předsedala ji 
Jettie van Caenegen, generální tajemnice ECLA. V tomto bloku byla zařazena témata jako 
namátkové kontroly a ostatní vyšetřování Evropské komice, program úlev: výhody a rizika 
z perspektivy EU, převody technologií – blokové výjimky. Na závěr konference proběhla i 
diskuse u kulatého stolu, jejímž námětem byla úloha podnikového právní v oblasti soutěžního 
práva. 
 
Jednalo se o Výroční konferenci ECLA, která se koná pravidelně v tomto ročním období vždy 
v některém ze členských států v nichž má ECLA svoji národní asociaci. Konference měla 
mimořádnou odbornou úroveň a přinesla zúčastněným právníkům nejen nové informace 
z oblasti evropského práva, ale i řádu zajímavých a podnětných setkání s kolegy z jiných 
evropských zemí. 
 
Jako doplňkový program konference byla zařazena i ministáž v institucích EU v Bruselu. 
Stáž, kterou zorganizovala UPP ve spolupráci s CEBRE – Czech Business Representation 
zahrnovala prohlídku Evropského parlamentu, návštěvu Evropské komise a zastoupení ČR 
v Bruselu. Návštěva byla spojená s diskusí s pracovníky těchto institucí na požadovaná témata 
z oblasti obchodního práva EU. 
 
 


