
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

přinášíme další novinky ze světa arbitráží. Jednou z nejdůležitějších je skutečnost, že jsme modifikovali naše

rozhodčí doložky. Přečtěte si náš newsletter. Pokud se navíc zajímáte o profesní vzdělání, podívejte se, co se

chystá v Paláci Konvikt za aktuální semináře.

Přejeme hezký týden.

Nové rozhodčí doložky

V souvislosti s novelou zákona o rozhodčím řízení jsme aktualizovali rozhodčí doložky na našich stránkách.

Můžete si je stáhnout v příslušné sekci níže...

Více v zde...

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...

15.5. 2012 Rozhodčí řízení

17.5. 2012 Leadership nově aneb vedení lidí a vize

22.5. 2012 Vybrané otázky z realitní činnosti

24.5. 2012 Rétorika a strategie vyjednávání

31.5. 2012 Pracovní právo

Informace o seminářích jsou zde...

NS zrušil trest mužům, kteří prý z banky vylákali 54 mil. Kč

Brno 24. dubna (ČTK) - Nejvyšší soud zrušil trest pro tři muže, kteří vylákali z GE Money Bank 54 milionů korun

na provoz firmy obchodující se sportovním zbožím. Podnikatelé údajně předložili bankéřům dokumenty, které

potvrzovaly, že jejich firma má významné dlužníky z řad velkých obchodních řetězců. Dnes o tom informoval

server Aktuálně.cz. Nejvyšší soud uvedl, že soudy nižších instancí, které muže uznaly vinnými z podvodu,

nevzaly v potaz všechny důkazy, a nařídil nové projednání případu.

Celý článek najdete zde...

Podle Hegera brzy padne rozhodnutí, zda bude IZIP dál fungovat

Praha 20. dubna (ČTK) - V brzké době by mohlo padnout rozhodnutí o dalším osudu elektronických zdravotních

knížek IZIP. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by totiž měla předložit výsledky analýzy, jak projekt funguje.

Mělo by tak být jasné, zda budou knížky existovat, či zda se zruší. V pořadu Pressklub rádia Frekvence 1 to dnes

řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Projekt IZIP sklízí kritiku z různých stran a z různých důvodů. VZP

za něj za deset let dala 1,8 miliardy korun s DPH.

Celý článek najdete zde...

Španělský Repsol postaví Argentinu před mezinárodní arbitráž

Madrid/Brusel/Buenos Aires 17. dubna (ČTK) - Španělský energetický gigant Repsol postaví argentinskou vládu

před mezinárodní arbitráž. Firma tak dnes reagovala na pondělní oznámení, podle něhož se argentinská vláda

chystá znárodnit největší argentinskou ropnou společnost YPF, kde má Repsol většinový podíl. Španělsko
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mezitím předvolalo argentinského velvyslance v Madridu a španělský premiér večer krok Buenos Aires odsoudil

jako neospravedlnitelný.

Celý článek najdete zde...
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