
 

 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

přinášíme další novinky ze světa arbitráží. O novou knihu našeho rozhodce je neutuchající zájem, JUDr. Luděk

Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.byl totiž požádán o interview i portálem Elaw.cz.Jestli vás toto téma i nadále zajímá,

přečtěte si i tento rozhovor. Pokud se navíc zajímáte o profesní vzdělání, podívejte se, co se chystá v Paláci

Konvikt za aktuální semináře.

Přejeme hezký týden.

Elaw.cz realizuje interview s naším rozhodcem

V minulých dnech vyšel komentář k novele zákona o rozhodčím řízení. JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.,

autor této publikace, poskytl rozhovor i portálu Elaw.cz

Rozhovor najdete  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...

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

05.6. 2012 Insolvenční řízení v judikatuře 2008-2012

31.5. 2012 Pracovní právo

Informace o seminářích jsou zde...

Odvolaný šéf ŘSD Poruba odchází zpět do soukromé sféry

Praha 13. května (ČTK) - Odvolaný šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) René Poruba plánuje návrat do soukromé

sféry. V případě setrvání na ŘSD by se totiž obával dalších konfliktů s ministrem dopravy Pavlem Dobešem.

Poruba to dnes řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ministr Dobeš v pátek do čela

ŘSD jmenoval Davida Čermáka.

Celý článek najdete zde...

Sněmovna omezila zákaz billboardů jen na dálnice a hlavní tahy

Praha 4. května (ČTK) - Reklamní billboardy by měly do pěti let zmizet jen od silnic I. třídy a dálnic. Dnes tak

rozhodla sněmovna, když přistoupila na pozměňovací návrh Senátu. Poslanci původně schválili omezení reklamy

u všech silnic a dálnic. Pro senátní mírnější verzi dnes hlasovali hlavně poslanci ODS, TOP 09 a nezařazení

poslanci. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Celý článek najdete 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...
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