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Mediace

NOVÁ MEDIAČNÍ PRAVIDLA: ICC MEDIATION RULES
Koncem roku 2013 zveřejnila Mezinárodní obchodní
komora znění nových Mediačních pravidel ICC (ICC
Mediation Rules). Ta s účinností od 1. ledna 2014
nahradila dosavadní ICC ADR Rules používané pro
řešení sporů v mezinárodním obchodním styku už od
roku 2001. Nová pravidla neobsahují žádnou
revoluční změnu, oproti původní verzi by měla být především jednodušší
a pružnější.
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RHK Brno: Změny v účetní
a daňové legislativě 2014
11. 2. 2014
Brno: seminář zaměřený na
novinky v účetních a
daňových předpisech
především u právnických osob
Agentura top vision: Time
management
17. a 18. 2. 2014
Brno: trénink zaměřený na
zlepšení organizace času

Nové knihy

PRÁVNICKÉ OSOBY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. vydalo publikaci „Právnické osoby v novém
občanském zákoníku. Komentář.“ Kniha autorů Jaroslava Svejkovského, Lenky
Deverové a kol. je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na
trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení i lidé, kterých
se problematika některého z typů právnických osob týká.
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Aktuálně

K MOŽNOSTI JEDNOSTRANNÝCH ZMĚN VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
S ohledem na to, že některé společnosti využívající rozhodčí řízení mají rozhodčí doložky umístěné ve
všeobecných obchodních podmínkách, přinášíme vám informace k úzce souvisejícímu tématu: výslovné
úpravě možnosti jednostranných změn VOP v novém občanském zákoníku.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN PRO FIRMY DLE NOZ A ZOK
Naše služby a aktivity:

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních
korporacích zavádějí řadu změn, které se dotýkají
každého občana České republiky – podnikatele
nevyjímaje. V první fázi musejí společnosti provést
několik úprav, na které jim nová legislativa dává čas
zpravidla do konce letošního června. Přinášíme vám
stručný přehled těchto změn.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER®
Společenské aktivity Unie
Reference
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Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:

Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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