U n i e

p r o

NEWSLETTER

r o z h o d č í

a

m e d i a č n í

05 | 14

Mediace

ČAK CHYSTÁ ETICKÝ KODEX ADVOKÁTA MEDIÁTORA
Sekce ADR (Alternative Dispute Resolution –
alternativní řešení sporů) při České advokátní
komoře se rozhodla upravit zásadní specifika
souběhu profese advokáta a zapsaného mediátora
s cílem nastavit pravidla pro souběžné vykonávání
těchto činností. Sekce při těchto aktivitách vychází
z Evropského etického kodexu mediátora. Její specialisté vytvořili etický kodex
advokáta mediátora, podle něhož by měl advokát při výkonu mediační činnosti
dle zákona č. 202/2012 Sb. postupovat v souladu s konkrétně stanovenými
pravidly.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Datové
schránky v praxi
27. 5. 2014
Brno: seminář zaměřený na
každodenní užívání datových
schránek a související
legislativu
Agentura top vision: CFO
Forum
15. a 16. 5. 2014
Praha: setkání finančních
ředitelů, top manažerů,
investorů a osobností z
finanční sféry

Nové knihy

NAKLADATELSTVÍ LEGES: RODINNÁ MEDIACE V ČR
Monografie Rodinná mediace v České republice (kolektiv autorů, Nakladatelství
Leges, duben 2014) přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů
z pohledu mediace v ČR. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může
mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života, k ochraně
zájmů nezletilých dětí a k naplnění principu autonomie svobodné vůle členů
rodiny při řešení konfliktů a krizí.
celý článek »

Aktuálně

ARBITRÁŽ O TUNELU BLANKA: PLATNÉ SMLOUVY I NOVÁ ŽALOBA
Rozhodčí soud v průběhu měsíce dubna rozhodl o dalším osudu pražského tunelu Blanka. Společnost
Metrostav má dle rozhodnutí tunel dostavět do pěti měsíců, naopak Praha má stavební firmě zaplatit přes
čtyři miliardy korun. Sporné smlouvy mezi Prahou a Metrostavem jsou dle arbitrů platné. Arbitráž tím ale
nekončí. Metrostav totiž rozšířil žalobu proti Praze a žádá proplacení další, údajně poslední části dluhu ve
výši jedné miliardy korun. Další líčení je naplánováno na 4. června.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA K PLNĚNÍ DLE §142A OSŘ
Naše služby a aktivity:

Zdánlivě nemůže být pro věřitele nic jednoduššího,
než sepsat a dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu ke
splnění povinnosti – dle ustanovení § 142a
občanského soudního řádu. Na první pohled ani
samotné ustanovení nepůsobí příliš složitě. K tomu,
aby byla žalobci přiznána proti žalovanému i náhrada
nákladů řízení, totiž nestačí, že žalobce byl v řízení o splnění povinnosti
úspěšný, ale musí být splněna rovněž podmínka, že žalobce žalovanému
nejméně 7 dnů před podáním žaloby výzvu k plnění. Jak je to však s touto
povinností v praxi?
celý článek »

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

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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