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Vybrané aspekty
insolvenčního řízení se
zaměřením na oddlužení

Aktuálně

Vídeňský rozhodčí soud VIAC má nová pravidla pro
arbitráže
Od ledna 2018 jsou účinná nová pravidla pro rozhodčí řízení a mediaci u
Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). Novinky se týkají především
větší efektivity řízení, posilují roli rozhodců, upravují poplatky za arbitráž a
nově umožňují rozhodčímu soudu řešit rakouské domácí spory. Podle statistik
VIAC soud rozhoduje především spory týkající se mezinárodního obchodu,
financí a strojírenství.
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13.03.2018
9.00 - 16.00
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517, Ústí
nad Labem
Praxe i četná judikatura
Lektor:
JUDr. Jaroslava Mištová
Mgr. Jáchym Oswald
Více o události naleznete zde.

Nové knihy

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. komentář
Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi
podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého,
kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde
uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím
řízení (s nejnovějšími aktualizacemi), ale je zde uvedena i
předchozí právní úprava, týkající se spotřebitelů, s
podrobným komentářem, přehledně odděleným od úpravy
aktuální. Autoři si uvědomují, že přestože se současná
úprava spotřebitelů netýká, čtenáři se ještě roky budou s
původní právní úpravou setkávat a budou tedy potřebovat
kompletní návod.
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Judikatura

Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv.
Opravdu?
Obecná zásada praví, že „... při argumentaci jakýmkoliv soudním rozhodnutím je třeba vždy text takového
rozhodnutí vnímat v kontextu původního řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Soud vždy rozhoduje v
konkrétní věci tak, že aplikuje právní normy na zjištěný skutkový stav. Jsou‐li skutkové okolnosti v
posuzovaném případu odlišné, nelze závěry soudního rozhodnutí v jiné věci bez dalšího přebírat.“[1] Soudy
mají totiž především právo vykládat a nikoliv jej tvořit (čl. 90 Ústavy). V této souvislosti proto nemohu souhlasit
s paušalizujícími závěry, které dovozují z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, ze dne 11. 11. 2013
absolutní zákaz umístění smluvních pokut či jiných obdobných ujednání v obchodních podmínkách
spotřebitelských smluv uzavřených do 31. 12. 2013 či po tomto datu.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná
změna jednatele
Znáte to, celkem rutinní schůzka s klientem se může změnit během okamžiku v
srdcervoucí drama. Jedno takové jsme zažili (lépe řečeno náš klient) zrovna
nedávno. Vše začalo v podstatě nevinnou otázkou. Vy jste změnili jednatele?
Ne, odpověděl klient překvapeně. To bych o tom jako společník a jediný
jednatel musel přece vědět [smích]. Humor však našeho klienta vzápětí přešel,
když nahlédnutím do obchodního rejstříku zjistil, že se mu do společnosti cca
před týdnem infiltroval nezvaný host.

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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Užitečné odkazy - právo:
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