Havlíček
Brain Team

Havlíček Brain Team a Česká advokátní komora
ve spolupráci s partnery a podporou Soudcovské unie ČR
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci na téma

Soudní a mimosoudní projednávání sporů
Záštitu nad konferencí převzali
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory

Palác Dunaj
Národní 10, Praha 1 (vstup z Voršilské 14)

21. listopadu 2014 od 9.30 do 14.00
Konference je zařazena do projektu Pražský právnický podzim 2014,
který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team
Záštitu projektu Pražský právnický podzim 2014 přislíbil
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
Základní teze konference
Soudnictví je dnes přetíženo množstvím sporů a řadou procesních nástrojů, které účastníci často zneužívají v rozporu s jejich původním
právním smyslem. Mediace, jejíž právní úprava byla před dvěma lety přijata, zatím nesplnila očekávání, která byla do ní vkládána. Bylo by
účelné pokusit se odbřemenit justici a některé typy sporů přesunout na jiné orgány a instituce? Anebo je třeba uvažovat o zjednodušení procesních předpisů? Jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporů je i arbitráž. Její svébytné postavení je však v posledních letech narušováno
rozhodovací praxí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jejichž některá rozhodnutí napadají základní principy rozhodčího řízení, na druhé
straně existují rozhodnutí Evropského soudního dvora, které jsou velmi obtížně aplikovatelné do českých právních poměrů. Je také otázkou,
zda strany, které uzavírají rozhodčí doložku, budeme i nadále chápat jako subjekty svobodné, suverénní a rovnoprávné, anebo zda jednu
ze stran začneme chránit jako stranu slabší, podobně jako to činí spotřebitelské právo. Neoddělitelnou součástí soudního i mimosoudního
rozhodování jsou profesní a osobnostní kvality osob, které spory rozhodují, ať už jde o soudce, advokáta, rozhodce nebo mediátora. Debata
o nalézání a vzdělávání vhodných kandidátů a udržení vysoké úrovně jejich způsobilosti by mezi otevřenými tématy neměla zapadnout.
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