
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

i tento týden přinášíme čerstvé novinky ze světa práva a světové 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...

Nejvyšší soud zamítl dovolání ČSOB v kauze České pivo

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání ČSOB v takzvané kauze České pivo. ČSOB se domáhala asi 24 miliard korun

od osmi společností kolem japonské banky Nomura. Šlo o náhradu škody za údajně protiprávní a nevýhodné

vyvedení akcií Plzeňského Prazdroje a Pivovaru Radegast z Investiční a poštovní banky (IPB). Nejvyšší soud

nenašel důvod k zásahu a dovolání zamítl v prosinci bez veřejného jednání, zjistila dnes ČTK z rozsudku v

elektronické databázi.

Více informací najdete v článku zde...

Zákon o mezinárodním právu i občanský zákoník Senát asi odloží

Praha 10. ledna (ČTK) - Nový zákon o mezinárodním právu soukromém asi v Senátu zásadní změny nečekají.

ČSSD chce ale jeho uvedení do praxe odsunout o dva roky na počátek roku 2016, a to spolu se zamýšleným

odložením nového občanského zákoníku. Ani tento kodex Senát zřejmě věcně měnit nebude. Odklad zákona o

mezinárodním právu dnes i hlasy KDU-ČSL podpořil senátní ústavně-právní výbor, rozhodování o občanském

zákoníku přerušil.

Více informací najdete v článku zde...

Senát má řešit omezení nákladů na kampaň a ekologické normy

Praha 10. ledna (ČTK) - Senát má ve středu začít s projednáváním návrhu ČSSD, která chce zavést limit výdajů

na volební kampaň. Horní komora má také schvalovat novelu, která má kvůli sporu ČR s Evropskou komisí dát

dodatečně právo účastníkům řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí obrátit se na soud.

Více informací najdete v článku zde...
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