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Mediace

SPECIFIKA MEDIACE V TRESTNÍCH VĚCECH
Mediace patří mezi alternativní postupy, které směřují
k řešení trestních věcí realizované mimo systém
trestního práva. Mediace je chápána jako proces,
v němž strany, kterých se trestný čin týká – obviněný
a poškozený, společně jednají. A v součinnosti
s mediátorem se snaží urovnat vzájemné konfliktní
vztahy a dohodnout se na tom, jak naložit s následky konkrétního trestného
činu v budoucnu.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Veřejné
zakázky
23. 10. 2014
Brno: školení pro zadavatele i
dodavatele
Agentura top vision:
Training & Development
Forum
22. 10. 2014
Praha: Fórum o firemním
vzdělávání

Aktuálně

SKONČILA ARBITRÁŽ OHLEDNĚ TUNELU BLANKA
V závěru září skončila arbitráž týkající se pražského tunelu Blanka. Šlo o spor
mezi Prahou a společností Metrostav, především o neproplacené faktury za
stavební práce. Obě strany se nemohly dohodnout a zhotovitel dokonce práce
zastavil. Dle rozhodnutí rozhodců má město Praha nyní zhotoviteli zaplatit
celou částku ve výši asi 5 miliard korun.
celý článek »

Nové knihy

LINDE PRAHA: ENCYKLOPEDIE POJMŮ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA
Nakladatelství Linde Praha vydalo v září 2014 encyklopedii pojmů nového soukromého práva. Druhé
doplněné vydání umožňuje čtenářům, právníkům i neprávníkům, seznámit se s novými pojmy a instituty
v soukromém právu, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Některé pojmy jsou skutečně
nové a naše právo je nikdy neznalo – např. nápomoc při rozhodování, jejíž úpravou nový občanský zákoník
reaguje na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

ZNALECKÝ POSUDEK V INSOLVENCI
Naše služby a aktivity:

Jaký je význam znaleckých posudků a znaleckého
zkoumání v insolvenčním řízení? Hrají zde znalci
významnou, či marginální roli? Co všechno může
kvalita znaleckého posudku ovlivnit? O tom všem
pojednává následující článek. Význam znaleckého
zkoumání a znaleckých posudků variuje podle
jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Pořízení znaleckého posudku je
při zpeněžování majetkové podstaty veřejnou dražbou přímo zákonným
požadavkem, pokud se jedná o nemovitost, podnik (dnes obchodní závod),
nebo o věc prohlášenou za kulturní památku.
celý článek »
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