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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Rozhodčí řízení v
souvislostech

Aktuálně

Neosvobození od placení zbytku pohledávek v oddlužení

Místo konání akce:
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1

Tento článek nepojednává o všech možnostech a situacích, kdy je možné,
aby d o š l o k n e o s v o b o z e n í i n s o l v e n č n í m s o u d e m o d h r a z e n í z b y t k u
pohledávek v insolvenčním řízení, respektive v oddlužení ve formě plněním
splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty. Soustředí se
pouze na konkrétní specifickou situaci, která vznikne v průběhu oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty.
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Nové knihy

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze
základních pilířů demokratických právních států. Základním
posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení
potřebného procesněprávního standardu
ochrany
základních lidských práv a svobod. Ostatně míra ochrany
základních lidských práv a svobod ze strany veřejné moci
je měřítkem úrovně a vyspělosti demokracie s tím, že právě
právo na spravedlivý proces je nezbytným předpokladem k
jejich zabezpečení.

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Seminář bude věnován
aktuálním otázkám rozhodčího
řízení. Po restrikci v
posuzování platnosti
rozhodčích doložek po roce
2010 dochází v poslední době
k judikaturnímu vývoji.
Seminář se tak konkrétně
zaměří například na možnosti
sjednávání rozhodčích
doložek, na otázky objektivní
arbitrability, případně na
téma, o jakých sporech lze
dohodnout rozhodčí doložku v
závazkovém právu, věcných
právech, pracovním právu a
na další záležitosti.

Lektor:
JUDr. Ing. Pavel
Horák,Ph.D.
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Více o události naleznete zde.

Judikatura

Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu
V systému prostředků právní ochrany proti nezákonné činnosti správního orgánu nalezneme vedle žaloby
proti rozhodnutí správního orgánu a žalobě proti nečinnosti, také žalobu před nezákonným zásahem,
pokynem nebo donucením správního orgánu. Tzv. zásahovou žalobou se může žalobce domoci ochrany před
nezákonnými zásahy správních orgánů, které nejsou rozhodnutími, ale i přes to je jimi zasaženo do právní
sféry žalobce. V praxi se může jednat o celou škálu faktických úkonů správních orgánů (např. nezákonného
policejního zásahu).
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Problematické otázky evidence skutečných majitelů

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Účelem tohoto článku je upozornit na některé sporné, nevyjasněné či
problematické otázky spojené s (relativně) novým institutem evidence
skutečných majitelů, a to jak po věcné, tak i procesní stránce. Jeho smyslem
není ani tak podat uživatelský návod ohledně podávání návrhů a provádění
zápisů, jako spíš přispět do diskuse o praktických dopadech a případných
budoucích změnách nové právní úpravy.

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

Užitečné odkazy - právo:
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Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 592 | e-mail: account@urmr.cz | web: www.urmr.cz

Tento newsletter je rozesílán všem obchodním partnerům společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.
(Pokud máte poštu přesměrovanou, uvádějte prosím výchozí adresu.)

