
Rozhovor s prezidentem Evropské asociace podnikových právníků (ECLA) panem 
Bengtem Gustafsonem. 
 
Položili jsme u příležitosti konání valné hromady Evropské asociace podnikových 
právníků dne 31. března 2006 v Praze několik otázek panu Bengtu Gustafsonovi, 
prezidentu ECLA. Otázky jsme pokládali před slavnostní večeří, kterou u příležitosti 
konání valné hromady ECLA uspořádala Unie podnikových právníků ČR v Hrzánském 
paláci v Praze na Hradčanech. 
 
Pane prezidente, můžete prosím několika slovy přiblížit našim čtenářům hlavní úkoly 
ECLA a vaše osobní, jako prezidenta ECLA? 
Bengt Gustason (Švédsko): ECLA je asociací národních asociací. Jsme tedy platformou pro 
výměnu informací mezi našimi národními asociacemi s tím, že jsme našimi členy pověření 
k formulaci společných zájmů interních právníků na evropské úrovni. Naším důležitým 
zájmem je otázka „legal privilege“ pro interní právníky, ECLA je například vedlejším 
účastníkem ve sporu Komise vs. Akzo Nobel a Akcros Chemicals, kde je o otázce legal 
privilege pro in-house právníka rozhodováno. Nesoustředíme se však pouze na tuto otázku. 
Chceme být užitečnou informační a vzdělávací platformou i pro individuální členy našich 
národních asociací. 
Mým úkolem, jako prezidenta ECLA, je reprezentace ECLA na různých evropských 
úrovních. Ve vztahu k evropským institucím, ve vztahu k jiným asociacím a médiím. Často 
přednáším na konferencích s evropským a in-house aspektem. Mým dalším nezanedbatelným 
úkolem je vedení týmu spolupracovníků, se kterými chci dosáhnout splnění svého programu. 
 
Můžete vysvětlit rozdíl mezi ECLA a jinými evropskými či mezinárodními právnickými 
organizacemi? 
B. G.: Jak jsem již uvedl, ECLA nesdružuje individuální členy. ECLA je střechovou 
organizací národních asociací podnikových právníků. Je to naše síla i omezení, protože naše 
pozice v Evropě je na jedné straně zcela jedinečná, na druhé straně často složitě hledáme 
konsenzus mezi všemi našimi členy, ale zdůrazňuji, že konsenzus nakonec nalézáme. V tomto 
se velmi podobáme institucím Evropské unie.  
Jsem přesvědčen, že v porovnání s ostatními právnickými organizacemi je jedinečné naše 
zaměření na podnikové právníky, na liberalizaci v poskytování právních služeb. 
 
Jednání představenstva ECLA a valná hromada ECLA se letos koná v Praze. Jaký byl 
důvod pro vaše rozhodnutí uspořádat tato jednání v Praze? 
B.G.: Rozhodnutí exekutivy ECLA bylo jednoznačné. Byli jsme pozváni českou asociací 
(UPP ČR, pozn. red.) a členové exekutivy mají k práci našich českých kolegů naprostou 
důvěru. Připomínám, že česká asociace byla první asociací ze zemí bývalé střední a východní 
Evropy, která byla do ECLA přijata. Petr Šmelhaus je už třetím rokem členem exekutivy 
ECLA a Marie Brejchová pracuje velmi zodpovědně jako členka představenstva ECLA za 
českou asociaci. Sám vidíte, že organizace je excelentní. Stejně tomu tak bylo i v prostorách 
společnosti Pražská energetika, kde se jednání ECLA uskutečnilo. A navíc, znáte někoho, kdo 
by odmítnul přijet na návštěvu vaší nádherné Prahy? 
 
Jak jste spokojen s dnešním jednáním? 
B.G.: Myslím, že mohu říci, že jsem spokojen. Projednali jsme všechny otázky, které jsme 
měli v agendě a dosáhli jsme porozumění mezi členy představenstva. Představenstvo nás, 
exekutivní členy ECLA, podporuje v naší snaze přinášet benefity i pro individuální členy 
našich národních asociací. Chceme pořádat zajímavé pan-evropské konference a chceme 



přinášet individuálním členům národních asociací zajímavé právní informace. Pracujeme i na 
dalších programech.  
Přijali jsme na našem pražském jednání dalšího člena – asociaci makedonských podnikových 
právníků. Tuto asociaci již několik let známe z pozice pozorovatele při ECLA, nyní je tedy již 
řádným členem. Jsem tedy spokojen i s dalším rozšiřováním ECLA. 
 
Pane prezidente, děkuji za rozhovor. 


