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Mediace

JAK FUNGUJE MODERNÍ MEDIACE?
Mediaci lze stručně charakterizovat jako dobrovolné,
mimosoudní řešení sporu mezi dvěma či více stranami
za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora.
Mediátor je jakýmsi prostředníkem znesvářených
stran, který pomáhá obnovit jejich vzájemnou
komunikaci, aby byla pokud možno konstruktivní
a spěla k vyřešení jejich konfliktní situace přijetím oboustranně výhodné
dohody.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Po
pětapadesáté
30. 9. 2014
Brno: 55. Podnikatelské
setkání – RHK Brno - AZ
Servis, AZ Tower
Agentura top vision:
Vedení lidí podle
situačních stylů
17. a 18. 7. 2014
Praha: Trénink pro zkušené
manažery, kteří chtějí dále
zvyšovat výkony podřízených

Nové knihy

LINDE PRAHA: VZORY SMLUV A PODÁNÍ
Nakladatelství LINDE PRAHA vydalo v květnu 2014 knihu VZORY SMLUV
A PODÁNÍ – 14. vydání vybraných vzorů ze soukromého práva, občanského
soudního řízení a insolvenčního práva k 1. 1. 2014. Publikace obsahuje
přibližně 400 vybraných důležitých vzorů aktualizovaných do právního stavu
po účinnosti nového občanského zákoníku.
celý článek »

Aktuálně

ARBITRÁŽ MEZI ČEZ A ALBÁNIÍ KONČÍ DOHODOU O FINANČNÍM NAROVNÁNÍ
Mezinárodní arbitráž mezi společností ČEZ a Albánií končí vzájemnou dohodou o finančním narovnání. ČEZ ve
sporu, který začal loni v létě, požadoval zaplacení 108,5 milionů eur, tedy 2,8 miliardy korun. Důvodem bylo
především jednostranné vypovězení smlouvy Albánií. CEZ Shpërndarje (zastoupení ČEZ v zemi) se musela
z Albánie stáhnout, a přišla tím o investované miliardy. Dle dohody Albánie zaplatí ČEZ téměř tři miliardy
korun.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY PODLE NOZ
Naše služby a aktivity:

Postupování pohledávek je denní praxí. Nový
občanský zákoník na některé otázky z této oblasti
odpovídá, některé zpřesňuje, ovšem v některých
oblastech není příliš jasno. Jak se změnilo
postupování pohledávek dle nového soukromého
práva? Od letošního ledna je upraveno zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „o. z.“) v ustanovení
§ 1879 až § 1887 jakožto základní institut změny v osobě věřitele, když je mu
věnován hned první pododdíl týkající se změny věřitele nebo dlužníka.
celý článek »

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

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Inzerce
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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