
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

pro rozptýlení v těchto mlhavých dnech jsme pro Vás opět nachystali novinky ze světa arbitráže.

Odborné a vzdělávací semináře

Rádi bychom vás informovali o tom, že v Paláci Konvikt budou realizovány odborné semináře, orientované na

atraktivní právní problematiku. Navštívit můžete přednášky na téma rozhodčí řízení, trestní právo a insolvence.

Termíny akcí jsou stanoveny na 18.1. dále pak 24.1.a 25.1. 2012.

Kompletní informace o seminářích včetně přihlášek najdete zde...

Prezident podepsal novelu zpřísňující rozhodčí řízení

Praha 2. ledna (ČTK) - Novelu zákona o rozhodčím řízení, která má lépe chránit spotřebitele, dnes podepsal

prezident Václav Klaus. Rozhodci tak nově budou muset být například zapsáni v seznamu ministerstva

spravedlnosti a mít právní vzdělání. Cílem novely je zarazit neregulovanou praxi různých rozhodčích center a

zajistit větší přehlednost spotřebitelských smluv. Rozhodčí řízení bude nově moci také přezkoumávat soud.

Více informací najdete v článku zde...

Venezuela zaplatí Exxonu méně než třetinu přiznaného odškodného

Caracas/New York 2. ledna (ČTK) - Venezuela zaplatí americkému energetickému koncernu Exxon Mobil

odškodné 255 milionů dolarů (asi pět miliard Kč), ačkoliv podle výroku mezinárodní arbitráže má podnik nárok na

908 milionů dolarů (asi 17,9 miliardy Kč). Exxon Mobil se domáhal náhrady za majetek a investice, které mu vláda

prezidenta Huga Cháveze v roce 2007 znárodnila s tím, že těžba ropy má pro Venezuelu strategicky význam.

Těžbu ropy ve Venezuele zastřešuje státní společnost PDVSA.

Více informací najdete v článku zde...

Ministerstvo spravedlnosti vyhrálo spor o webové domény

Praha 29. prosince (ČTK) - Ministerstvo spravedlnosti vyhrálo spor se společností Realtime Investments Inc. o

webové domény s názvy úřadu a soudů. Rozhodčí soud rozhodl, že firma nesmí stránky

ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz, krajskysoud.cz a

nejvyssisoud.cz používat a musí je převést na ministerstvo. ČTK to dnes sdělil mluvčí úřadu Jiří Hovorka.

Více informací najdete v článku zde...
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