
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

přinášíme další novinky ze světa arbitráží. Náš rozhodce JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA byl osloven

tuzemskými pravními portály s žádostí o rozhovor kvůli nové knize o rozhodčím řízení. Jak vidí novelizaci zákona

o rozhodčím řízení a její dopad na praxi? 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.

Rozhovor k nové knize

V minulých dnech vyšel komentář k novele zákona o rozhodčím řízení.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA., autor této publikace, poskytl

odborným médiím rozhovor. Najdete jej na zásadních právních portálech...

Rozhovor pro epravo.cz najdete zde... Rozhovor pro profipravo.cz pak  tady...

 

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

29.5. 2012 Insolvenční řízení v judikatuře 2008-2012

31.5. 2012 Pracovní právo

Informace o seminářích jsou zde...

Poslanci schválili zákon o mediaci s technickou úpravou Senátu

Praha 2. května (ČTK) - Poslanci schválili s úpravami Senátu zákon o mediaci, který má umožnit mimosoudní

urovnání nejen trestních, ale také civilních a rodinných sporů. Senátoři sjednotili ve vládní předloze pravidla

přezkumu s občanským soudním řádem. Zákon, jenž má odlehčit soudům, nyní dostane k podpisu prezident.

Celý článek najdete zde...

Verdikt v kauze exstarostky zadluženého Terezína bude v červnu

Hodonín 3. května (ČTK) - U hodonínského soudu dnes pokračovalo hlavní líčení s exstarostkou Terezína

Miroslavou Vykydalovou, který ale nedal odpověď na to, za jakých okolností se obec dostala do nebývalých dluhů

a exekuce. Podle státního zastupitelství je za to odpovědná Vykydalová, které za čtyři trestné činy hrozí dva až

deset let vězení. Vinu popírá. Proces byl odročen na 14. června, kdy již patrně padne verdikt.

Celý článek najdete zde...

MfD: ČD chtějí od Škody 734 mil.Kč za zpožděnou dodávku lokomotiv
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http://www.rozhodcisoud.net/
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http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/retorika-a-strategie-vyjednavani-24/
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http://www.rozhodcisoud.net/cz/clanek/verdikt-v-kauze-exstarostky-zadluzeneho-terezina-bude-v-cervnu-275/?vote=1


 

Praha 30. dubna (ČTK) - České dráhy chtějí od Škody Transportation penále 734 milionů korun za zpožděné

dodávky lokomotiv 109E. Dnešní Mladé frontě Dnes to potvrdil generální ředitel ČD Petr Žaluda. Škoda takovou

částku odmítá a podle informací MfD nabídla odškodné maximálně 100 milionů. Celá věc tak pravděpodobně

skončí u soudu nebo rozhodčího řízení.

Celý článek najdete zde...
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