
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

už jste to slyšeli? Od 1.dubna 2012 začíná platit novela zákona o rozhodčím řízení. Chcete vědět detaily? V

souvislosti s novelou je třeba zmínit i výtisk zcela nové knihy o rozhodčím řízení, již napsal náš rozhodce a která

má nakročeno, stát se biblí tuzemského rozhodčího řízení. Přečtěte si náš newsletter. 

Přejeme hezký týden.

Novela zákona o rozhodčím řízení

Přečtěte si příspěvek našeho rozhodce JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. k této aktuální problematice...

Více v článku...

Nová kniha našeho rozhodce - "Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení"

V těchto dnech bude vycházet nová kniha o rozhodčím řízení, kterou napsal náš rozhodce JUDr. Luděk Lisse,

Ph.D. LL.M. MPA. Jejím hlavní přínosem je to, že jako první komentuje novelu zákona účinnou k 1.4. 2012.

Poslední komentář k zákonu o rozhodčím řízení je starý už 7 let, proto bude kniha nepostradatelnou pomůckou

všech odborníků i široké podnikatelské veřejnosti...

Více v článku...

Další odborné semináře

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

neměli uniknout Vaší pozornosti. Věříme, že Vás prezentovaná témata budou zajímat...

17.4. 2012 Personální controlling (doc. PhDr. Ing. Urban, CSc.)

18.4. 2012 Time management (Ing. Luděk Tesař)

19.4. 2012 Zvládání stresu (Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)

20.4. 2012 Kreativní marketing a Brand management (Tomáš Barčík, MBA)

Informace o seminářích jsou zde...

Ukrajinský exministr životního prostředí byl odsouzen na tři roky

Kyjev 6. dubna (ČTK) - Ukrajinská justice poslala do vězení dalšího z ministrů bývalé vlády premiérky Julije

Tymošenkové. Podle dnešních informací kyjevského tisku byl bývalý ministr životního prostředí Heorhij Filipčuk

odsouzen ke třem letům vězení za překročení úředních pravomocí. Soud ho poslal do vězení na základě stejného

paragrafu jako Tymošenkovou a bývalého ministra vnitra Jurije Lucenka.

Celý článek najdete zde...

Eurovia CS žaluje Ředitelství silnic a dálnic kvůli dobré pověsti

Praha 9. dubna (ČTK) - Stavební společnost Eurovia CS podala k Městskému soudu v Praze žalobu na

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Žaloba se týká ochrany dobré pověsti. Eurovia požaduje omluvu a finanční

náhradu za poškození dobré pověsti 100 milionů Kč. Eurovia CS to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě.

"Vnímáme to jako další snahu zastrašit nás při reklamačním řízení," reagoval pro ČTK René Poruba, který je

pověřený řízením ŘSD.

Celý článek najdete zde...
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http://www.rozhodcisoud.net/
http://www.ustavprava.cz/cz/sekce/1-2012-377/
http://www.rozhodcisoud.net/cz/clanek/rozhodcirizeni-novela-267/?vote=1
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/personalni-controlling-16/
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/time-management-17/
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/zvladani-stresu-18/
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/kreativni-marketing-a-brand-management-20/
http://www.ustavprava.cz/cz/seminare
http://www.rozhodcisoud.net/cz/clanek/ukrajinsky-exministr-zivotniho-prostredi-byl-odsouzen-na-tri-roky-266/?vote=1
http://www.rozhodcisoud.net/cz/clanek/eurovia-cs-zaluje-reditelstvi-silnic-a-dalnic-kvuli-dobre-povesti-265/?vote=1


 

Solární investoři čekají na rozhodnutí Ústavního soudu

Praha 30. března (ČTK) - Investoři do solárních elektráren s napětím očekávají rozhodnutí Ústavního soudu o

sporném 26procentním odvodu z těchto zdrojů do státního rozpočtu. Verdikt by mohl padnout do poloviny

letošního roku. Podle výsledku se pak investoři rozhodnou, zda podají také vlastní žaloby proti státu a zahájí

mezinárodní arbitráže. ČTK to sdělili zdroje z fotovoltaického sektoru.

Celý článek najdete zde...
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