
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

dovolujeme si přinést další novinky ze světa práva i světové arbitráže, navíc bysme Vás rádi pozvali na zajímavé

semináře z různých oblastí. Přejeme hezký týden.

Odborné právní semináře

Rádi bychom vás informovali o tom, že v Paláci Konvikt budou realizovány další tématické semináře, které by

neměli uniknout Vaší pozornosti. Od března je rozšířena nabídka o semináře z oblasti HR, PR, soft skills apod.

Věříme, že Vás prezentovaná témata budou zajímat...

07.3. 2012 Time management

08.3. 2012 Rétorika a strategie vyjednávání

09.3. 2012 Efektivní nábor a výběr zaměstnanců

13.3. 2012 Obchodní právo - korporace ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR

14.3. 2012 Směnka v obchodní praxi

16.3. 2012 Insolvenční řízení v judikatuře 2008-2012

Informace o seminářích jsou zde...

Gazprom hodlá v budoucnosti ukončit tranzit plynu přes Ukrajinu

Moskva/Kyjev 22. února (ČTK) - Ruský plynárenský gigant Gazprom hodlá zcela ukončit tranzit plynu do Evropy

přes Ukrajinu poté, co během tohoto desetiletí vybuduje nové plynovody. Oznámila to dnes firma. Obvinila rovněž

Ukrajinu z výpadků dodávek, které v době nedávných velkých mrazů hlásili evropští zákazníci.

Více informací najdete zde...

Německo razantně omezí subvence pro solární energetiku

Berlín 23. února (ČTK) - Německo plánuje omezit státní dotace elektřiny ze solárních zdrojů až o 30 procent, a to

už od 9. března. Oznámili to dnes ministři hospodářství a životního prostředí Philipp Rösler a Norbert Röttgen,

jejichž úřady se na razantním snížení subvencí dohodly po několikaměsíčních jednání. Jejich záměr musí ještě

schválit vláda a poslanci. Německo k dalšímu omezení podpory fotovoltaiky sáhlo rychleji, než odborníci

očekávali. Původní odhady hovořily nejdříve o dubnu.

Více informací najdete zde...

Kontroverzní Bauhaus v Brně už řeší také Ústavní soud

Brno 20. února (ČTK) - Spor o budoucnost kontroverzního hobbymarketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích se přenesl

také na půdu Ústavního soudu (ÚS). V pátek soudci obdrželi očekávané stížnosti, které směřují proti loňském

rozhodnutí Městského soudu v Praze o takzvaném odkladném účinku. ČTK to řekl mluvčí ÚS Vlastimil Göttinger.

Právě kvůli odkladnému účinku, který městský soud přiznal žalobě proti stavebnímu certifikátu, se Bauhaus zatím

nemůže otevřít zákazníkům.

Více informací najdete zde...
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