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Konference ECLA/ERA 2007 – Brusel 
 

Druhá konference ECLA/ERA, která se konala ve dnech 10. - 11. 5  2007 v Bruselu, naplnila 

očekávání a své poslání. Přiblížila problematiku podnikových právníků v rámci EU. Hodnotné 

přednášky, prezentované fundovanými odborníky z různých zemí nastínily složitý proces 

přijímání EU standardů a směrnic do národních legislativ, a to v různých oblastech práva. 

 

Z prvního dne lze vyzvednout zejména přednášku na téma odpovědnosti orgánů společnosti 

(které upravuje Direktiva 2006/46/EC), které přinesla nové pohledy, názory a zkušenosti 

z této oblasti. Přednášel Paolo Augusto Calabresi (Řím). Členské státy by měly zmíněnou 

Direktivu implementovat do národní legislativy nejpozději do 5.9. 2008. Hlavní změny, které 

z ní vyplývají: 

- kolektivní odpovědnost orgánů společnosti za účetní závěrku Společnosti 

- transparentnost transakcí mezi mateřskou a dceřinou společností 

- prohlášení „Corporate Governance“ 

 

Další přednáška prvního dne byla na téma přeshraniční volby v akciových společnostech 

(přednášel Luc Athlas – France Telecom). Týká se zejména těch akciových společností, které 

mají vlastníky (akcionáře) z různých států EU a mají veřejně obchodovatelné akcie. Na 

základě příslušné Direktivy EU se tato problematika zjednodušuje (alespoň by měla) 

v národních legislativách co do lhůt a procedur. 

 

Na závěr prvního dne vystoupil René van Roolj, se svými úžasnými myšlenkami týkajícími se 

Corporate Governance. Z našeho „českého“ pohledu jsou jeho slova poněkud ideální až 

futuralistická (a místy až nereálná), přesto jeho slova vnesla trochu idealismu do našich řad. 

Mohli jsme si představit, jak může vypadat ideální  - vzorová – společnost/zaměstnavatel, 

který se chová férově jak navenek, tak dovnitř společnosti. Vše je založené na dobré 

komunikaci a hlavně odpovědném přístupu VŠECH zaměstnanců a manažerů (počínaje 

recepční, konče vrcholovým vedením). Přednášející tak zúročil své letité zkušenosti jak 

z oblasti práva, tak ze své rozhodcovské praxe či politického života. Bylo to velmi příjemné 

zakončení prvního dne konference. 

 

Druhý den konference začal velmi diskutovanou Římskou úmluvou, která byla i tématem naší 

letošní výroční konference, ale tato přednáška již objasňovala připravované nařízení, které 

bude převážnou část ustanovení úmluvy přejímat.(přednášel Joost Linnemann).   

 

Na závěr druhého dne jsme měli možnost vyslechnout velmi zajímavou přednášku ohledně 

EVROPSKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU. Na základě této direktivy, po zapracování do 

národní legislativy, musí soud ( ten který si určí každý stát – bude to obecný soud nebo soud 

speciální) vydat EPR do 30 dnů od podání, žalovaný pak má dalších 30 dnů na podání 

„odporu“, jinak se EPR vykonatelný. Vykonatelnost je možná ve všech členských státech a 

řídí se národní legislativou žalovaného. Zásadní problém lze spatřit v doručování EPR. Jinak 

na vše jsou formuláře a není potřeba zastoupení klienta právníkem /advokátem (jak to 

v mnoha zemích v podobných případech je povinné). EPR bude zjednodušovat, urychlovat 

proces vymáhání finančních závazků, dále by měl i zredukovat náklady vlastního sporu 

v případech příhraničních sporů.  

Není zde limit žalované částky a podat ERP může kdokoliv , a to intencích národního práva. 
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Do 12.6 2008 bude komunikovat Evropská komise ohledně kompetentnosti národního soudu, 

který bude vydávat EPR, vlastní implementace do národní legislativy je třeba do 12.6. 2008. 

Další datum, které je nastaveno – 12. 12. 2013, kdy Evropská komise bude vyhodnocovat 

použití a dopady EPR. 

 

Organizačně lze hodnotit celou konferenci velmi nadstandardně, a to jak z pohledu úrovně 

přednášejících, tak z pohledu ubytovacích kapacit v blízkosti místa konání konference, pak 

také i vlastní místo konání II.konference –reprezentativní místnosti ING. Nezanedbatelným je 

rovněž i dostupnost všech potřebných materiálů či simultánní tlumočení. Veškeré přednášky a 

ostatní materiály jsou k dispozici na sekretariátu UPP. 

 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat Marii Brejchové, která mne s návrhem účastnit se oslovila a  

dále ocenit velmi profesionální a rychlou práci UPP, při zajištění konference pro účastníky, 

díky čemuž se podařilo dosáhnout skvělé 50% slevy na konferenčním poplatku i výrazné 

slevy za hotel, což není zanedbatelné. Škoda jen, že se mohlo zúčastnit jen tak málo kolegů, 

věřím, že by to bylo přínosem pro všechny.Tak co si naplánovat v příštím roce v květnu cestu 

na konferenci ECLA v Bruselu? 

 

 

Martina Brychcová, členka Rady UPP ČR 


