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UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR, A.S. 

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se již od svého vzniku 
v roce 2004 hlásí k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke 
spravedlnosti, důvěře, smluvní kázni a legalitě. Jejím cílem je tyto hodnoty 
hájit, a to jak na úrovni společenské, v mezilidských a obchodních vztazích, 
tak i ve sporech vedených a rozhodovaných rozhodci a mediátory sdruženými 
u ní. Unie se vždy snaží vést strany k smírným řešením, poskytuje ve svých 
vzdělávacích cyklech osvětu a podporu v předcházení sporům a jejich 
autoritativním řešením.

V roce svého faktického zahájení činnosti byla společnost prvním 
moderním komerčním rozhodčím a mediačním centrem v České republice. 
Disponuje nejrozsáhlejšími a nejpropracovanějšími soubory předpisů pro 
vedení řízení, které modernizuje v souladu se změnami právního prostředí a v 
přímé návaznosti na rozhodovací praxi. Rozhodci, mediátoři a administrativa 
společnosti přísně dodržují procesní pravidla; v roce 2007 soud nezpochybnil 
a nezrušil žádný z rozhodčích nálezů Unie.

Rozhodčí řízení neboli arbitráž je v rozvinuté západní civilizaci 
vysoce integrovaným způsobem řešení majetkových sporů. V podmínkách 
postkomunistické Evropy se však některé, jinak běžné obchodní postupy, 
prosazují jen pozvolna. Odborné údaje o rozhodčím řízení jsou běžné 
veřejnosti buď nedostupné, nebo podávané pouze na vysoce právním základě, 
který je pro podnikový management neuchopitelný. Snaha přinést stěžejní 
informace široké odborné veřejnosti vedla Unii pro rozhodčí a mediační 
řízení ČR k vytvoření exkluzivního systému vzdělávání. 

Jednou z hlavních podmínek úspěšnosti fi rmy jsou profesionální znalosti 
členů týmu. Unie jako jediná poskytuje specializovaný vzdělávací program, 
nabízející nejmodernější poznatky a informace především z oblasti řešení 
smluvních vztahů a z nich vyplývajících rizik. Cílem vzdělávacího programu 
je seznámit ekonomicky činnou veřejnost s efektivními trendy v předcházení 
a řešení sporů, včetně jejich právních důsledků a využití v praxi. Touto 
činností se tak Unie podílí na prevenci vzniku sporů, dalece jde i nad rámec 
daný rozhodcům zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů - tedy nad povinnost vést strany sporu ke smíru.

Dotace do vzdělávání pak Unie vnímá jako investici do společné 
budoucnosti českého obchodního fóra. K počátku roku 2008 se seminářů 
zúčastnilo již více než tisíc manažerů, podnikatelů, advokátů, členů veřejné 
správy i profesionálů z ostatních rozhodčích institucí. Vzhledem k tomuto 
počtu je zřejmé, že se tento vklad do budoucnosti soukromoprávního řešení 
sporů vyplácí.

“FUNDAMENTUM AUTEM EST IUSTITIAE FIDES, ID EST 
DICTORUM CONVENTORUMQUE CONSTANTIA ET VERITAS.“

“Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve 
slovech i v dohodách.“

Marcus Tullius Cicero
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Vzdělávací program
Pro zabezpečení konkurenceschopnosti společnosti jsou primárně 

důležité profesionální znalosti klíčových manažerů. Právě pro tuto cílovou 
skupinu má Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR připraven unikátní 
vzdělávací program. Jeho cílem je seznámit ekonomicky činnou veřejnost 
s efektivními trendy v řešení sporů, včetně jejich právních důsledků 
a využití v praxi. Další částí jsou systémy prevence, ve kterých jsou 
vysvětleny postupy na předejití konfl iktům – sporům. Spojovacím článkem 
mezi těmito stěžejními oblastmi je metodika postupů uzavírání smluvních 
vztahů a dokladování jejich plnění. Výsledkem je odbourání důkazních nouzí 
v případě sporů řešených autoritativním rozhodnutím.

Základním přínosem pro absolventy, především veřejné a klientské části, 
je získání praktických informací a pracovních postupů pro řešení palčivých 
problémů, často ohrožujících samotnou existenci jejich společností.

Vzájemně se doplňující semináře vychází vstříc všem požadavkům 
moderního manažerského vzdělávání. Provedení je pochopitelné nejen 
právním specialistům, ale i podnikatelům z praxe. Koncepce vzdělávání je 
založena jak na principu jednotlivých plnohodnotných seminářů, tak na 
synergickém efektu absolvování celé řady. 

Kromě tohoto ojedinělého programu vzájemně se doplňujících seminářů 
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR pořádá pravidelně i řadu neveřejných 
a nekomerčních seminářů, kurzů, školení či workshopů. 

Samostatnou kapitolou jsou semináře upravené na klíč. Kterýkoli 
z cyklu seminářů nebo prezentací je možné uspořádat pro zadavatele z řad 
organizací nebo vzdělávacích center. Pořad semináře jde přitom upravit na 
míru, změnit délku, zaměřit více na konkrétní problematiku nebo vytvořit 
látku zcela novou. 

Závazkem do budoucna jsou pro nás již dosažené výsledky. Pravidelné 
hodnocení účastníků seminářů dosáhlo za rok 2007 průměrné známky 
1,17 a slovního hodnocení „velmi přínosné“. Za stejné období také žádný 
z absolventů nevyužil možnosti vrácení účastnického poplatku. Tuto 
možnost veřejně nabízíme každému absolventu, který by neshledal seminář, 
jehož se zúčastnil, jako prospěšný, či který by nebyl spokojen s jeho úrovní 
a obsahem.

“SCIENTIA EST POTENTIA.“
“Vědění je síla.“

Motto světových univerzit
je současně heslem vzdělávání poskytovaného Unií.

1 52 3 4

1,17

Průměrné hodnocení úrovně seminářů absolventy.
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Cykly vzdělávacího programu

Celý vzdělávací program Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jde 
rozdělit do tří základních oblastí – cyklů, a to na vzdělávání veřejné, 
klientské a speciální. Kromě těchto aktivit se lektoři a odborníci Unie 
podílí na mimořádných aktivitách, jako jsou na klíč připravované privátní 
přednášky a školení určené pro jednotlivé společnosti, profesní organizace 
nebo státní správu či samosprávu.

Cyklus veřejných seminářů

Cyklus se skládá ze čtyř seminářů, z nichž dva se věnují praktickému 
využití nástrojů na řešení sporů – rozhodčímu řízení a mediaci, třetí postupům 
pro předcházení smluvní nekázni a poslední legislativě a procesu rozhodčího 
řízení. Tyto se navzájem doplňují a poskytují komplexní vědomosti o dané 
problematice. Veřejný cyklus seminářů je složen ze seminářů:

V1 - Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek
V2 - Mediace – moderní řešení sporů cestou dohody
V3 - Podnikání bez dlužníků
V4 - Právní úprava a praxe rozhodčího řízení v České republice

Cyklus klientského vzdělávání

Klientské vzdělávání je postaveno na myšlence zpřístupnění, vysvětlení 
a naučení postupů pro využívání služeb Unie pro rozhodčí a mediační řízení 
ČR. Vzdělávací cyklus se skládá ze dvou aktivit (z nichž první je určena jen 
pro klienty Licenčního systému CICERO):

K1 - Licenční systém CICERO v praxi
K2 - Workshop ... praktické zavádění a využití rozhodčího řízení

Cyklus speciálních školení

Cyklus je určen pro zájemce o práci rozhodců a mediátorů. Zatímco kurz  
pro mediátory je určen všem zájemcům, kteří v této roli chtějí působit, 
školení pro rozhodce je určeno pro zájemce, kteří tuto činnost chtějí 
vykonávat přímo jako rozhodci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. 
Programy jsou:

S1 - Kurz obchodního mediátora
S2 - Školení akreditovaného rozhodce

Formy a metody výuky:

Semináře jsou pořádány především v kongresových centrech za využití 
multimediální techniky. Probíhají ve středně velkých skupinách umožňujících 
interaktivní přístup, na žádost lze řešení demonstrovat na konkrétních 
problémech účastníků. Časový rozsah je dán typem vzdělávacího pořadu.

Přednášející:

Lektoři se zkušeností v oblasti rozhodčího řízení a mediace, ekonomicko-
organizační poradci, pedagogicky schopní přednášející z praxe i z oborových 
vysokých škol.

•
•
•
•

•
•

•
•
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Rozhodčí řízení – efektivní nástroj 
na řešení pohledávek 

Naučte se vyhrávat.

Nebaví vás průtahy soudního řízení?

Víte co je rozhodčí řízení?

Na semináři se dozvíte:

Jak řešit pohledávky po splatnosti legální a přitom rychlou cestou

Nové možnosti řešení smluvní nekázně, se zaměřením na pohledávky

Informace o rozhodčím řízení v České republice a jeho nejdůležitějších 
dopadech, pro žalobce i žalované

Příklady praktického využití ve vlastní společnosti, konzultace a návody, 
jak efektivně začít využívat výhody rozhodčího řízení

Kde se už můžete s rozhodčí doložkou setkat a kde se jí nevyhnete

Jak rychle a snadno rozhodčí řízení ve společnosti zavést

Popis semináře: 

S průběžnou interakcí a závěrečnou diskusí posluchače seznámíme 
s fakty o rozhodčím řízení. Vysvětlíme rozdíl mezi soudem a arbitráží. 
Probereme zjednodušeně právní normy a dotkneme se mezinárodních dopadů. 
Objasníme pojmy související s vykonatelností. Identifi kujeme konkrétní 
problémy společností a rozebereme jejich řešení v rozhodčím řízení. Díky 
spojení s praxí poskytneme hlubší přehled aktuálních rizik a v závěru 
semináře upozorníme na možnosti předcházení problémům. 

Cíle semináře: 

Představit nový trend řešení sporů se všemi jeho výhodami, závažnými 
právními důsledky a způsoby využití v praxi
Získat základní informace pro využití výhod rozhodčího řízení a nastínit 
praktické souvislosti se smluvními riziky ve společnostech

Přednášející:

Přednášející jsou odborníky na rozhodčí řízení, dlouhá léta se zabývají 
řešením sporů jako aktivní rozhodci

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VEŘEJNÉ SEMINÁŘE

V1

Tip:  Registrace na seminář přes internet je jednoduchá  
        a rychlá. Najdete ji na www.urmr.cz/seminare/
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Z programu:

Vymezení pojmů, legislativa rozhodčího řízení
Srovnání různých metod řešení pohledávky
Praktická řešení, příklady z fi remní praxe
Důvody a možnosti podání žaloby
Dostupnost služeb, rozhodčí centrum v praxi, diskuze

Cena:

3 500,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a občerstvení
Účastníci obdrží voucher v hodnotě 3 000,- Kč na služby poskytované 
Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je seminář především určen:

Pro majitele a statutáře společností, management, ekonomy, komerční 
i fi remní právníky, osoby řídící pohledávky a smluvní vztahy

Pro všechny ostatní, kteří chtějí získat informace o praktickém využití 
rozhodčího řízení

Co o seminářích řekli někteří ze stovek účastníků: 

„Velmi kvalitní lektor, zajímavá lekce… každému kdo řeší pohledávky 
bych doporučila.“

Šárka Dušková

„S pohledávkami nemáme problém, spíše bychom mohli být v budoucnu 
vystaveni vymáhání ze strany zákazníků…“

Jarmila Nedomová

„Pro začátečníka plně vyhovující… výklad byl zajímavý a věcný.“
Miloš Vrátil

„Máme konkrétní problém pro rozhodčí řízení… smluvní pokuty a úroky 
z prodlení u naší realitní kanceláře.“

Petr Korytar

„Konečně rychlé řešení stavebních sporů… řešíte i problémy specifi cké 
a náročné na odbornost rozhodce.“

Přemysl Veselý

„Je dobře, že se probralo i řešení starých pohledávek z historických 
smluv.“

Jana Nešvarová

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mediace – moderní řešení sporů 
cestou dohody

Domluvit se je zázrak, který se vyplatí.

Umíte věci řešit dohodou?

Víte jak udělat z protivníka partnera?

Na semináři se dozvíte:

Jak dosáhnout čeho chcete a přitom vyhovět ostatním

Proč je rozdíl mezi zájmy a postoji stran

Jak nebýt obětí manipulace při vyjednávání

Jak jednat, když je protistrana silnější

Jak vyřešit konfrontaci

Jak vyjednávat s lidmi, se kterými se jednat nedá

Informace o alternativách při řešení konfl iktů v obchodních vztazích

Jak bez vzájemného boje dosáhnout společného vítězství

Vědomosti o mediačním řízení v České republice

Příklady uskutečnitelného využití v obchodní a řídící praxi, konzultace 
a návody

Popis semináře: 

Převážně interaktivní formou účastníky seznámíme se základními 
fakty o mediaci. Předvedeme na příkladech, že dohoda je často nejlepší 
cestou z problémů. Princip win-win (oba jsou vítězové) a princip budování 
společného koláče zisků předvedeme v ukázkách. Vyzkoušíme si řešení 
konfl iktu. Zmíníme se o právním pozadí a nutných pravidlech mediačního 
řízení.

Cíle semináře: 

Prezentovat smírný, pokrokový a ve své podstatě převratný směr řešení 
sporů
Vysvětlit principy pro využití předností mediace
Objasnit, proč ji využívají v zahraničí ti nejúspěšnější

Přednášející:

Přednášející jsou mediátoři a specialisté s praxí v česku i zahraničí

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

V2

VEŘEJNÉ SEMINÁŘE

Tip:  Pokud zaregistruje z jedné společnosti více účastníků, 
        pak 2., 3. a 4. účastník zaplatí pouze 1 000,- Kč.
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Z programu:

Vymezení pojmu mediace, krátce legislativa
Srovnání řešení silou a dohodou
Principy mediace
Praktické ukázky, příklady z fi rem
Dostupnost služeb, mediátoři v ČR, diskuze

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Cena:

3 500,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a občerstvení
Účastníci obdrží voucher v hodnotě 3 000,- Kč na služby poskytované 
Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je seminář především určen:

Pro majitele a statutáře společností, manažery a vedoucí pracovníky

Pro ty, kdo ví, že domluvit se je přínosnější než se soudit

Co o seminářích řekli účastníci: 

„Udělat z protivníka partnera, nevěřil bych, že to jde.“
Libor Adamík

„Škoda, že není víc praktických příkladů z Česka, asi o mediaci nikdo 
neví.“

Jarmila Šagátová

„Moje očekávání v zásadě splněna, dostatek základních informací.“
Olga Sedláčková

„Nemám připomínky, výklad byl zajímavý a věcný. Ráda bych využila 
spolupráci.“

Věra Teinerová

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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VEŘEJNÉ SEMINÁŘE

Podnikání bez dlužníků 

Nejlepší problém je ten, který nevznikne.

Umíte předcházet svým pohledávkám?

Chcete vědět jak na to?

Na semináři se dozvíte:

Jak zdarma získat více peněz a klidu pro podnikání

Jak se bránit před dlužníky a současně zvýšit prodejní úspěchy

Nové možnosti řešení problémů pohledávek od jejich prevence po 
účinné řešení

Informace o alternativních řešeních sporů, o mediaci, o rozhodčím 
řízení v ČR, o systémech řízení rizik, o provázanosti činností spojených 
se smluvními vztahy

Jak nebýt generálem až po bitvě

Účelné vzory postupů a dokumentů použitelných ihned v praxi

Proč jiným fi rmám tolik nedluží

Popis semináře: 

Při vysoce interaktivním kurzu seznámíme se stavem smluvní kázně 
v ČR, vyplývajícími riziky a hrozbami, s důrazem na pohledávky po splatnosti. 
Demonstrujeme několik řešení problému moderní formou. Krátce zmíníme 
související právní normy. Součástí semináře je popis systémů prevence 
a řešení pohledávek. Identifi kujeme některé konkrétní problémy společností 
a budeme rozebírat možnosti jejich řešení. 

Cíle semináře: 

Poznat základy komplexní problematiky smluvních vztahů a jejich 
významného dopadu na existenci fi rmy
Získat nástroje pro identifi kaci, prevenci, řízení a řešení hrozících rizik, 
a to nejen pohledávek

Přednášející:

Přednášející jsou špičkoví konzultantni řešící oblast smluvních vztahů 
a prevenci rizik

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

V3

Tip:  Každý účastník našich seminářů zdarma získává roční 
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Z programu:

Společnost ve smluvním prostředí
Identifi kace a prevence rizik, klíčová rizika – pohledávky
Srovnání metod řešení pohledávky
Praktická řešení, příklady
Systémy řešení rizik
Závěrečná diskuze

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Cena:

3 500,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a občerstvení
Účastníci obdrží voucher v hodnotě 3 000,- Kč na služby poskytované 
Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je seminář především určen:

Pro majitele společností, management, ekonomy, osoby řídící 
pohledávky a smluvní vztahy

Pro ty, kdo ví, že nejlepší spor je ten, který nevznikne

Co o seminářích řekli někteří z řady účastníků: 

„Jak předcházet sporům je dobré, zvláště uvedení ve smlouvě, jaká přesně 
rizika dlužníkovy hrozí, pokud dohody neplní.“

Miroslav Čampulka

„Bylo to jasné a praktické, zvláště mě překvapilo, jak je jednoduché 
předcházet dlužníkům.“

Ivana Sahulová

„Kdo chce za své služby dostat zaplaceno, měl by se sem jít podívat.“
Jiří Spěšný

„Když si nezamknu byt, nedivím se, že mě vykradou, ale když nezajistím 
smlouvy, divím se, že mi nezaplatí.“

Vladimír Šmol

„Jako stavaři máme s dlužníky obrovské problémy, myslím, že některých 
bych se díky znalostem ze semináře mohl zbavit.“

Oldřich Vobořil

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Právní úprava a praxe 
rozhodčího řízení v ČR 

Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Chcete si prohloubit znalosti o rozhodčím řízení 
z právního hlediska?

Víte, jaké náležitosti musí být v rozhodčím řízení 
splněny?

Na semináři se dozvíte:

Jak předejít procesním chybám a vyhrávat arbitráže

Odborný přehled o stávající praxi ve využívání rozhodčího zákona

Popis interních postupů rozhodčího centra, rozbor praktických situací, 
náhled na judikaturu

Jak vést rozhodčí řízení v jeho odlišnostech od řízení soudního

Hlubší vymezení klíčových pojmů rozhodčího řízení, jako je postavení 
rozhodce, zásady spravedlnosti či rušení rozhodčích nálezů

Nejčastější rizika a omyly v rozhodčím řízení

Jak předejít prohře v rozhodčím řízení na straně žalovaného

Popis semináře: 

V přednášce a diskuzi popíšeme stav rozhodčího řízení v ČR i ve světě. 
Důraz bude kladen na praktické postupy, tedy hlavní formy rozhodčích 
smluv, jejich provázanost s hlavní smlouvou a arbitrabilitu. Podrobně, 
ale srozumitelně, rozebereme související právní normy. Na příkladech 
předvedeme kompletní proces rozhodčího řízení. Otevřeně nahlédneme do 
procesu u arbitrážního centra, zmíníme příklady z obecné rozhodovací praxe. 
Doporučíme postupy garantující legální a procesně spolehlivé rozhodčí 
řízení. Zaměříme se na hlavní rozdíly oproti řízení před obecnými soudy.

Cíle semináře: 

Získat detailní a praktické informace o použití zákona č. 216/1994 Sb., 
o rozhodčím řízení a uznávání rozhodčích nálezů (rozhodčí zákon) 
ve světě a v České republice
Poznat hlavní rozdíly mezi arbitráží a řízením před obecnými soudy

Lektor:

Přednášející je advokát a rozhodce, specialista, který řadu let řeší spory 
v řadě oblastí podnikatelské činnosti

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Z programu:

Rozhodčí řízení – arbitráž, české a mezinárodní měřítko
Rozbor zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a uznávání 
rozhodčích nálezů
Praxe z pohledu umístění rozhodčích smluv v dokumentech
Proces v rozhodčím řízení, projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem
Praxe a judikatura, závěrečná diskuze

Cena:

4 000,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a občerstvení
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je seminář především určen:

Pro majitele a statutáře společností, fi remní právníky a vrcholový 
management

Pro komerční právníky, advokáty a rozhodce

Pro absolventy ostatních seminářů, kteří si chtějí prohloubit základní 
znalosti o rozhodčím řízení

Pro ty, kteří využívají nebo chtějí aktivně využívat rozhodčí řízení

Co řekli o semináři absolventi, nejen z řad právníků:

„Nepostrádala jsem nic. Výborně zpracované doprovodné materiály.“
Gabriela Křížová

„Hodláme rozhodčí doložky využívat v mezinárodních smlouvách, zajímá 
nás mediace.“

Pavel Bělohlávek

„Splnil mé očekávání i po odborné stránce.“
Karel Janout

„Rozhodčího řízení jsme se nikdy nezúčastnili, ale víme, že vzhledem 
k oboru ta chvíle přijde.“

Michal Studený

„Seminář nenahradí semestr na právech, ale tolik praktických informací 
jsem jinde neslyšel.“

Oskar Voženílek

„Řadu obecných informací o řízení znám z komentářů, ale podrobnosti 
o rozhodčím centru se jinde nedozvím.“

Lenka Hyklová

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KLIENTSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Licenční systém CICERO v praxi

Cíle školení:

Poskytnout klientům maximum specializovaných informací potřebných 
k co největšímu využití všech služeb Licenčního systému CICERO
Klientům Licenčního systému CICERO umožnit kontakt s odborníky sekce 
péče o klienta Unie a dát jim cíleně zaměřené a relevantní informace 
pro využívání systému
Probrat s klienty konkrétní dotazy a jejich aktuální problémy

Absolventi získají:

Přehled o klientských službách
Rozsáhlý návod, jak postupovat ve smluvních vztazích od jejich uzavření 
až po případné vynucení plnění

Popis licenčního školení:

Školení je základním kamenem informační dálnice budované pro klienty  
Licence systému CICERO. Probereme zde řadu praktických použití rozhodčího 
řízení, mediace a služeb dostupných v rámci licence. Vysvětlíme podrobně 
důkazní řetězec pro úspěšné vedení sporů, vyložíme si potřebnost prevence 
i způsoby jak ji provádět a dotkneme se všech podstatných činností 
spojených se zajištěním rizik ze smluvních vztahů.

Z programu:

Alternativní metody řešení sporů, mediace, negociace, mini-trial 
a další.
Podrobně o rozhodčím řízení a on-line soudním fóru E-ARBITER®

Licenční systém CICERO – fi lozofi e, přínosy praxe, závěrečný kvíz 
a diskuze

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Cena:

Zdarma nebo dle uzavřených klientských smluv
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a stravování

Pro koho je seminář určen:

Pouze pro klienty Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.. Školení 
je určeno zejména (i když nikoliv pouze) manažerům, osobám koordinujícím 
aktivity komplexního systému řešení smluvních vztahů a z nich vyplývajících 
podnikatelských rizik Licenčního systému CICERO.

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
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KLIENTSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Workshop 
…praktické zavádění a využití 

rozhodčího řízení

Cíle akce:

Naučit klienty rychle a jednoduše základní postupy pro zavedení 
a využití rozhodčího řízení s úspěšným výsledkem
Seznámit klienty s odborníky a jejich názory na důležitá témata nejen 
o rozhodčím řízení
Pomoci k efektivnímu využití všech služeb, které Unie poskytuje
Sdělit nejaktuálnější informace v rámci vzájemné spolupráce
Reagovat na aktuální podnikatelská a právní témata související 
s činností Unie a klientů

Absolventi získají:

Aktuální informace o rozhodčím řízení
Praktické postupy pro zavedení rozhodčího řízení a a jeho využívání
Setkají se s odborníky z právní oblasti, rozhodci a podobně

 
Programy workshopů se mění podle okamžité potřeby, z posledních 
vybíráme:

Rozhodčí řízení očima advokáta
Faktoring – cesta k řešení fi nanční nerovnováhy
Arbitrabilita pracovně právních vztahů
Mediace jako předstupeň rozhodčího řízení
Společnosti poskytující úvěr na vedení sporu

Popis:

Akce je svým naučným i společenským rázem určena všem klientům 
Unie, kteří získají informace rychlou a příjemnou cestou. Přednášková část 
workshopu pokračuje komorním setkáním klientů, rozhodců, mediátorů 
a partnerů Unie, zde je pak možnost v přátelské atmosféře probrat řadu 
otázek.

Hostující lektoři workshopu byli například advokáti z praxe, zástupci 
Factoringu České spořitelny, specialisté pro dotace EU a další experti, 
poskytující klientům aktuální a exkluzivní informační servis. Workshopy 
pořádá Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR většinou třikrát ročně.

Rozsah:

Workshopy se zpravidla konají odpoledne a následné společenské 
setkání pokračuje do večerních hodin. 

Cena

Zdarma

Pro koho je workshop určen:

Pouze pro klienty Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
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SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ

Kurz obchodního mediátora

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se intenzivně věnuje 
nepřetržitému zkvalitňování znalostí rozhodců a mediátorů sdružených 
u společnosti. Součástí vzdělávání je i kurz poskytující vyškolení v oblasti 
mediace se specializací na obchodní spory. Tento kurz je určen i ostatním 
zájemcům o problematiku, tedy nejen aspirantům na funkci mediátora 
zapsaného v Seznamu mediátorů Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.

Hlavní lektor kurzu je jeden z nejkvalitnějších českých odborníků 
s rozsáhlou mediační praxí, výzkumný asistent na UCL College of Law, 
mediátor v Mediačním centru v Lincolnu v USA.

Cíle kurzu: 

Seznámit se s principy mediace v mezinárodním a českém měřítku
Získat základní informace a dovednosti pro vedení mediací
Naučit se praktické postupy

Absolventi získají: 

Základní školení, návody na tvorbu dokumentů a seznámí se s odbornou 
literaturou
Setkání s mediátory z praxe, kteří zprostředkují jinak nedostupné 
osobní zkušenosti
Informace o postupech vedení mediačního řízení

Popis kurzu: 

V třídenním kurzu se postupně dostaneme od základů vyjednávání 
a teorie konfl iktů, až k praktickým postupům. Důraz bude kladen na osobní 
zkušenost a interakci.

Z programu:

První kontakt - interaktivní forma 
Srovnání konsenzuálního a autoritativního řešení sporů, vývojové fáze 
konfl iktu 
Video výuka – Zásah do průmyslových práv a ochranné známky 
nadnárodní společnosti
Co mediátor musí a co může nabídnout, úkoly v procesu, vytvoření 
agendy jednání
Mediace v praxi – scénáře skupiny, diskuze

Rozsah:

18 vyučovacích hodin

Cena:

8 800,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a stravování
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je kurz určen:

Pro aspiranty na práci mediátora, řešitele konfl iktů ve společnosti. 

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
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SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ

Školení akreditovaného rozhodce 

Unie trvá na maximální vzdělanosti rozhodců sdružených u společnosti. 
Součástí tohoto trendu je i toto školení. Je určen aspirantům na funkci 
rozhodce zapsaného v seznamu Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.

   
Cíle kurzu: 

Získat maximum informací a dovedností pro funkci rozhodce
Naučit se praktické postupy, seznámit se a ztotožnit se s judikaturou 
a ujasnit si postupy v řízení dle zásad spravedlnosti
Seznámit se s procesem a postupy rozhodčího řízení vedeného rozhodci 
sdruženými u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

Absolventi získají: 

Proškolení rozhodce a interní postupy pro vedení řízení u Unie
Obdrží vzory základních dokumentů a judikaturu
Vlastní zkušenost s vedením cvičného řízení
Seznámí se s Informačním systémem a Portálem E-ARBITER®

Popis kurzu: 

Při školení probereme vše potřebné v rozsahu dostatečném pro 
rozhodce s technickým i právním základem tak, aby mohli vykonávat 
svou funkci v souladu se zákonem a normami Unie. V rámci první části 
se rozhodci seznámí podrobně s právní úpravou, v části druhé a třetí je 
specialisté proškolí v procesu řízení u Unie, v použití portálu E-ARBITER® 
a seznámí je s vnitřní judikaturou Unie. Lektory kurzu jsou stávající rozhodci 
a spolupracující advokáti z praxe.

Z programu:

Právní úprava rozhodčího řízení a praxe v ČR (viz. předchozí Seminář)
Jednací řády, nařízení o nákladech, kodex rozhodce a další dokumenty

Rozsah:

13 vyučovacích hodin, z toho 5 hodin účast na semináři Právní úprava 
a praxe rozhodčího řízení v ČR.

Cena:

9 800,- Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši). Cena je včetně 
účasti na semináři Právní úprava a praxe rozhodčího řízení v ČR.
Zahrnuje osvědčení o absolvování, školící materiály a stravování.
Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o funkci rozhodce či člena rozhodčího senátu u Unie pro 
rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
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Registrace a objednávky seminářů

Nejjednodušší cestou pro registraci na veřejné semináře a Kurz 
obchodního mediátora je využití registračního formulář na webových 
stránkách Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR:

www.urmr.cz/seminare

kde najdete veškeré informace s termíny a místy konání. 

Registraci lze provést též písemně, e-mailem nebo faxem na následující 
adrese a kontaktech:

Adresa: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
 sekce vzdělávání
 Cejl 91
 602 00 Brno

E-mail: seminare@urmr.cz
Tel. recepce: 545 242 592 
Fax: 545 210 245

Bližší informace k vypsaným pořadům, možnostem propagace a prodeje, 
stejně jako k  přípravě privátních vzdělávacích akcí podá koordinátorka 
sl. Kristýna Klepáčová:

E-mail: kristyna.klepacova@urmr.cz
Tel.: 530 501 956
Tel. recepce: 545 242 592

POZNÁMKY
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KONTAKTY

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

AKONTTAX, s.r.o.
Rakovník, Hředle 247
tel.: +420 313 512 626

BEVE, spol. s r.o.
Vyškov, Havlíčkova 7
tel.: +420 517 347 332

EPIS spol. s r.o.
Hradec Králové, Karla IV. 502
tel.: +420 495 523 514

FINVEST PŘÍBRAM s. r. o.
Příbram, nám. T. G. Masaryka 1
tel.: +420 318 628 777

HELP STUDIO spol. s r.o.
Hodonín, Smetanova 38
tel.: +420 518 342 520

IPI v.o.s.
Žďár nad Sázavou, Strojírenská 2244/34
tel.: +420 566 651 011

KAZUIST, spol. s r.o.
Třinec, Družstevní 294
tel.: +420 558 335 479

Market-place s.r.o.
Šumperk-Vikýřovice, Petrovská 594
tel.: +420 774 939 400

Profi t, spol. s r.o.
Znojmo, Zelenářská 28/19
tel.: +420 515 266 851 

PROFITREAL, a.s.
Náchod, Holubova 978
tel.: +420 491 420 046

REGIOINFO, spol. s r.o.
Liberec, Jablonecká 8/31
tel.: +420 482 710 625

REGIONCONSULT s.r.o.
Chomutov, Nerudova 19
tel.: +420 474 651 937

RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Přerov, Blahoslavova 72/4
tel.: +420 581 204 397

RPIC Pce s.r.o.
Pardubice, Nová 306
tel.: +420 466 415 688

RPIC-ViP s.r.o.
Karviná-Hranice, Rudé Armády 486 
tel.: +420 596 616 795

SIGMIN, a.s.
Kolín, Karlovo nám. 76
tel.: +420 321 715 036

Společnost pro komerční rozhodčí řízení ČR
Praha, Jeremiášova 947
tel.: +420 251 613 268

Tempo-českomoravská auditorská s.r.o.
Humpolec, Poděbradova 476
tel.: +420 565 533 506

Informační centra (IC) Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR (členové NARP)
APIS Nymburk, spol. s r.o.
Nymburk, Topolová 4008
tel.: +420 325 623 029

CERT Kladno, s.r.o.
Kladno, Huťská 275/3
tel.: +420 312 645 007

GOODWILL PARTNER, s.r.o.
Frýdek-Místek, Prokopa Holého 400
tel.: +420 558 629 195

Hospodářská komora Jihlava
Jihlava, Benešova 13
tel.: +420 567 309 320

IRP-RPIC Jeseník, s.r.o.
Jeseník, Masarykovo nám. 14/159
tel.: +420 584 409 211

Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.
Ostrava, Michálkovická 1859/226
tel.: +420 596 229 001

Institut průmyslového managementu, s r.o.
Plzeň, Univerzitní 22
tel.: +420 377 638 423

Jihočeská hospodářská komora
České Budějovice, Husova 9
tel.: +420 387 318 433

JVM - RPIC, spol. s r.o.
Zlín, Štefánikova 167
tel.: +420 577 210 729

KREDIT, v.o.s., ekonomické služby
Valašské Meziříčí, Sokolská 1268
tel.: +420 571 757 071

LEGRO PLUS s.r.o.
Český Krumlov, Rooseveltova 37
tel.: +420 380 713 730 

Okresní hospodářská komora Břeclav 
Břeclav, nám. T. G. Masaryka 10
tel.: +420 519 326 116

Okresní hospodářská komora Děčín
Děčín, Pohraniční 1288/1
tel.: +420 412 511 925

Okresní hospodářská komora Klatovy
Klatovy, náměstí Míru 154/I
tel.: +420 376 313 251

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Velká hradební 8
tel.: +420 475 241 360

Regionální hospodářská komora Brno
Brno, Výstaviště 1
tel.: +420 532 194 911

Regionální hospodářská komora Poohří
Sokolov, U Divadla 339
tel.: +420 352 638 484

Regionální poradenské centrum Poohří
Karlovy Vary, V Aleji 264/2
tel.: +420 352 237 673

RIS – rady, informace, služby, s.r.o.
Sokolov, U divadla 341
tel.: +420 352 638 420

RPIC Teplice s.r.o.
Teplice, Krupská 12
tel.: +420 417 531 482

sídlo: Mlýnská 13, 60200 Brno
offi ce:  Cejl 91, 60200 Brno
e-mail: unie@urmr.cz

tel. recepce: +420 545 242 592
GSM brána: +420 739 573 440
fax: +420 545 210 245

Regionální poradenská centra (RPC) Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR



Lidé přestávají věřit ve spravedlnost. Jejich důvěrou otřásá především její nestálost 
a dlouhá cesta k ní. Nemožnost domoci se práva v reálném čase je pro člověka stresující 
a nepříjemná. Podnikatelské subjekty se již v minulosti snažily najít alternativu 
k soudnímu systému. Postupně vznikla řada způsobů řešení sporů mimo rámec 
soudní moci. Mezi nimi i závazný a vykonatelný způsob rozhodování, který je znám 
v různých historických epochách, právních i společenských systémech: rozhodčí řízení 
– arbitráž.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. přichází s nabídkou své činnosti v době, 
kdy v naší společnosti významným způsobem zaostává efektivní vymahatelnost práva. 
Na rozdíl od soudu je Unie komerčním subjektem, kterému záleží na transparentnosti 
a legálnosti. Zároveň vždy usiluje o rychlost, odbornost a předvídatelnost rozhodování. 
Rozhodčí řízení vedené prostřednictvím rozhodců Unie pro rozhodčí a mediační 
řízení ČR zaručuje stejnou nezávislost jako soud. Filozofi e společnosti je zhmotněna 
v mottu: Dostupná spravedlnost.

...vidoucí
   spravedlnost

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

offi ce: Cejl 91, Brno 60200 Česká republika
Recepce tel.: +420 545 242 592
GSM brána: +420 739 573 440
Fax: +420 545 210 245
E-mail: unie@urmr.cz
Web: www.urmr.cz


