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Aktuálně

SOUDCE ZAVALILY TISÍCE INSOLVENCÍ
Soudy nezvládají nápor insolvenčních řízení, jež se
na ně navalily během posledních osmi let. Příliv
nových případů se sice v roce 2014 stabilizoval,
soudcům se však na stolech nakupily tisíce kauz. Na
nové soudce přitom nejsou peníze a obrovský nával
případů napomáhá podvodníkům. Soudy tak
insolvenční kauzy nejsou schopny uhlídat. Je to jeden z hlavních důvodů, proč
v zemi selhává systém oddlužení.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Účetní závěrka
roku 2014
27. 1. 2015
Brno: Seminář o pravidlech
pro sestavení účetní závěrky
Agentura top vision: The
Best of Global Digital
Marketing
11. 2. 2015
Praha: Konference o
digitálním marketingu

Nové knihy

C. H. BECK: TRH PRÁCE V EVROPSKÉ UNII
Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech,
obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty
na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví jedinečnost
a složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se liší od ostatních trhů?
Jaké jsou aktuální problémy? To jsou otázky, na které se snaží odpovědět
nová kniha „Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy
a perspektivy“ Nakladatelství C. H. Beck.
celý článek »

Mezinárodní arbitráž

ČR USPĚLA VE SPORU S KYPERSKOU SPOLEČNOSTÍ O 802 MILIONŮ KČ
Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži, ve které se kyperská společnost Forminster Enterprises
Limited domáhala náhrady škody ve výši 802 milionů korun z důvodu údajného poškození její investice ve
společnosti KOTVA, a. s. Žaloba byla podána 9. ledna 2014. Mezinárodní rozhodčí tribunál se sídlem v Ženevě
konečným nálezem nárok na náhradu tvrzené škody v plném rozsahu zamítl.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

NÁHRADA VÝDAJŮ NEZASTOUPENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Naše služby a aktivity:

Poslanci jednají o paušálních náhradách hotových
výdajů nezastoupených účastníků řízení a posílení
ochrany manžela povinného při exekuci. V listopadu
2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně
vládní návrh novely občanského soudního řádu
a exekučního řádu. Cílem návrhu je mj. do jisté míry
přiblížit nerovné postavení účastníka řízení zastoupeného advokátem (resp.
notářem či patentovým zástupcem) a účastníka řízení nezastoupeného, pokud
jde o náhradu hotových výdajů.
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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