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Mediace

PĚT PRÁVNÍCH RAD K MEDIACI
Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za
účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují
komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim
pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu
uzavřením mediační dohody. Jak se mediace
zahajuje, kdo nese zodpovědnost za obsah mediační
dohody, kdo může být mediátorem a jaká odměna mu vlastně náleží? Přečtěte
si pět právních rad k procesu mediace.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Celní kontroly
19. 11. 2014
Brno: seminář pro firmy
obchodující s partnery mimo
EU
Agentura top vision: Sales
Excellence Forum
19. 11. 2014
Praha: Fórum pro obchodní
management

Aktuálně

MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽ SKONČILA ÚSPĚCHEM ČR
Žalobci britská společnost Anglia Auto Accessories Ltd., Ivan Peter Busta a Jan
Peter Busta podali v květnu tohoto roku žalobu proti České republice
u Stockholmského rozhodčího soudu u Stockholmské rozhodčí komory
(Rozhodčí soud SCC) na základě česko-britské dohody o podpoře a ochraně
investic z roku 1992.
celý článek »

Nové knihy

AKCIOVÁ SPOLEČNOST DLE NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu
zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických
právních institutů spojených s touto formou obchodní společnosti je nyní již poměrně složitá. Nakladatelství
ANAG vydalo v září 2014 knihu kolektivu autorů (Jan Hejda, Nina Bachroňová, Karina Divišová, Libor Finger,
Martin Prosser, Veronika Vaněčková) právě na toto téma.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

NEPLATNÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA A PROMLČENÍ
Naše služby a aktivity:

Dne 1. 9. 2014 vydal Vrchní soud v Praze pod sp. zn.
104 VSPH 158/2014 rozhodnutí, ve kterém zastává
názor, že promlčecí doba přestala běžet podle § 403
odst. 1 obchodního zákoníku i tehdy, jestliže věřitel
zahájil rozhodčí řízení o splnění svého majetkového
nároku na základě neplatné (neexistující) rozhodčí
doložky. Při posouzení otázky vykonatelnosti pohledávky z rozhodčího nálezu
insolvenční soud neupírá věřiteli, jenž takovou pohledávku přihlásil, samotnou
možnost domáhat se v insolvenčním řízení jejího uspokojení.
celý článek »
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