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Mediace

SEMINÁŘ O MEDIACI V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ
Zatímco na národní úrovni je mediace uznávaným
a osvědčeným nástrojem alternativního řešení sporů,
panuje omezená důvěra v její účinnost a spolehlivost
v mezinárodním prostředí. Stát se odrazovým
můstkem k překonání tohoto problému a poskytnout
praktické zkušenosti s mezinárodní mediací – to jsou
cíle semináře, který na 24.–26. září 2014 připravuje Central European
University v Budapešti. Přednášejícím bude Kenneth Feinberg, jeden
z předních světových mediátorů.
celý článek »
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RHK Brno: Zvyšování
efektivity podnikání v
České a Slovenské
republice
12. 6. 2014
Brno: seminář pro majitele a
klíčové představitele
obchodních společností
Agentura top vision:
Manažerské dovednosti
pro pokročilé
16. a 17. 6. 2014
Praha: seminář o efektivním
delegování a vedení lidí

Nové knihy

LINDE PRAHA: PŘÍRUČKA O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Nakladatelství Linde Praha vydalo letos na jaře 3. vydání praktické příručky
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Kniha Jolany Maršíkové
provádí čtenáře problematikou co nejjednodušším způsobem. Autorka je
dlouholetou konkurzní a insolvenční soudkyní a má značné zkušenosti
s insolvenčním právem. Dokáže ho tak srozumitelně vysvětlit i neprávníkům,
kteří se často ztrácejí v zákonem používané terminologii, a není jim jasné,
jakými procesními postupy mohou efektivně realizovat svá práva či povinnosti
v insolvenčním řízení.
celý článek »

Aktuálně

ELITNÍ ROZHODCE BOHUSLAV PAVLÍK: NENECHÁM SE NIKÝM OVLIVNIT
Bohuslav Pavlík rozhodoval už ve zhruba tisícovce arbitráží, ale asi největší pozornost poutají ty, kterých se
účastní letos. Jako rozhodce si ho vybrala Praha ve sporu s firmou Metrostav, která staví tunelový komplex
Blanka. Rozhodoval např. také v miliardovém sporu Prahy 1 kvůli problematické privatizaci půdních bytů nebo
v kauze Diag Human. Přečtěte si více o arbitrovi, který se této činnosti věnuje už více než dvacet let.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

ZMĚNY SPOLEČENSKÝCH SMLUV A VALNÉ HROMADY
Naše služby a aktivity:

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení
společenských smluv do souladu se zákonem
o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet
i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady
společnosti s ručením omezeným a nad možnostmi,
které jsou v tomto ohledu nově k dispozici. Přestože
v úpravě rozhodování valné hromady nedošlo k revolučním změnám, některé
aspekty nové úpravy je na místě zmínit.
celý článek »
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