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Aktuálně

právní úpravy

Soudce hromadil spisy, nyní rozhoduje o nezletilých
O stavu české justice, vypovídá případ soudce Obvodního soudu pro Prahu 4
Pavla Hona, který byl Nejvyšším správním soudem v kárném řízení uznán
vinným, že v celkem 233 případech způsobil neodůvodněné průtahy. Jeho
agenda zahrnuje také spis, který byl od roku 2010 ponechán bez jediného
úkonu. Soudce bez provedení procesních úkonů hromadil spisy ve své
pracovně. Návrh na odvolání funkce soudce podal předseda Městského
soudu v Praze, kde se nečinnost soudce Hona odehrávala. Díky projevené
sebereflexi před Nejvyšším správním soudem byl nakonec před třemi týdny
potrestán pouze druhým nejvyšším trestem, a to odnětím 30% platu na dobu
jednoho roku. V současnosti je Pavel Hon soudcem Obvodního soudu pro
Prahu 4, kde rozhoduje ve věcech péče o nezletilé.
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Nové knihy

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář.
Nakladatelství C.H. Beck vydalo první komentář kodexu
tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad
norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu

RHK Brno: Zpracování
přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok

nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními
ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo
do 31. 12. 2013. Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014
doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá
jsou zcela nová (např. řízení o prohlášení za
nezvěstného). Kolektiv autorů tvoří erudovaní soudci,
notáři, advokáti i akademici zabývající se civilním právem
procesním.

17. 3. 2015 v 9 – 17 hod.
Brno: Tento kurz poskytne
základní orientaci v systému
nové právní úpravy
soukromého práva, jejímž
výsledkem je vznik nového
občanského zákoníku (NOZ) a
také zákona o obchodních
korporacích (ZOK), který
představuje druhou část
rekodifikace soukromého
práva, úzce navazující na
NOZ. Kurz provede účastníky
všemi zásadními změnami,
které by neměly uniknout
jejich pozornosti. Zkušená
lektorka se zaměří zejména
na oblasti a otázky významné
pro - vedoucí pracovníky,
představitele vrcholového
managementu a majitele
firem.

2014
5. 3. 2015 v 9 – 13 hod.
Brno: Seminář je určen
účetním, podnikatelům a
dalším zájemcům, kteří budou
zpracovávat daňová přiznání k
dani z příjmů PO za rok 2014.
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Právní téma

Arbitrabilita sporu v rozhodčím řízení
Základní vymezení arbitrability je zakotveno v zákoně o rozhodčím řízení, konkrétně v ustanovení § 1, které
stanovuje, že tento zákon upravuje: „a) rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými
rozhodci, b) rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku
podle občanského zákoníku, c) výkon rozhodčích nálezů.“ Zákon nedefinuje pojem majetkový spor, a proto
jeho výklad přináší především právní teorie, dle níž majetkový spor lze popsat jako spor, jehož předmětem
je majetek vyjádřitelný v majetkových hodnotách. Nutno poznamenat, že definici majetkového sporu
nepodává ZRŘ ani OSŘ. Odborná literatura a judikatura se však shodují, že předmět majetkového sporu je
takový, který lze finančně ohodnotit.
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Mezinárodní arbitráž
Naše služby a aktivity:

Česko vyhrálo arbitráž o 800 miliónů kvůli Kotvě

Archiv newsletterů

Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži, ve které se kyperská
společnost Forminster domáhala náhrady škody 802 miliónů korun kvůli
údajnému poškození její investice ve společnosti Kotva. Žaloba byla podána
v lednu loňského roku. Mezinárodní rozhodčí tribunál se sídlem v Ženevě podle
ministerstva konečným nálezem nárok na náhradu škody v plném rozsahu
zamítl. Tribunál zároveň České republice přiznal náhradu nákladů za vedení
arbitráže, Česko tak získá 351 543 korun a 20 000 eur (552 000 korun).

Vzory rozhodčích doložek
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Užitečné odkazy - právo:

Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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