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CHCETE SVÉ PENÍZE? ZAŽALUJTE DLUŽNÍKY VČAS!
Mnoho společností nemá systém řešení pohledávek správně nastaven,
případně ho nemá zaveden vůbec. Takovýto přístup vede nejen ke zmatku,
ale především k nenávratné ztrátě velké části pohledávek. Jednou
z nejčastějších chyb je shovívavý a laxní přístup k dlouhodobě
spolupracujícím firmám, které dříve své závazky platily včas. Nestyďte se
podat rozhodčí žalobu ani na tyto dlužníky - nejde o nic špatného či
neetického!
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Praha - 23.4.2009
Brno - 19.5.2009
Podnikání bez dlužníků

Brno - 28.4.2009
Praha - 20.5.2009
Právní úprava a praxe
rozhodčího řízení v ČR

Brno - 29.4.2009

STAŇTE SE PARTNERY ODBORNÉ KONFERENCE UNIE

Mediace - moderní řešení
sporů cestou dohody

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR připravuje na 15. května 2009
odbornou konferenci Rozhodčí řízení ve stavebnictví. Podnikáte v tomto
nebo příbuzném oboru, chcete zvýšit svoji prestiž a prezentovat sebe i své
produkty před desítkami potenciálních klientů? Pak máte jedinečnou
možnost stát se partnery konference a získat další zajímavé výhody!

Brno - 12.5.2009
Praha - 21.5.2009

Podrobnosti a registrace »
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JAKÁ JE NOVÁ CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ?
K prvnímu dni měsíce března byla po dlouhých odkladech a komplikacích spuštěna pro
veřejnost Centrální evidence exekucí. Vznikla na základě zákonné povinnosti pro
Exekutorskou komoru ČR dle ustanovení § 125 exekučního řádu. Na první pohled by se
mohlo zdát, že se jedná o další efektivní nástroj, jak si prověřit bonitu svého
potenciálního obchodního partnera. Do databáze zapisují exekutoři pověření provedením
exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a právě o pověření exekutora, dále usnesení
soudu o zastavení a odkladu exekuce a další stanovené údaje. Údaje o exekuci jsou pak z evidence
vymazány patnáct dní po skončení exekučního řízení.
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ZVYŠUJEME KVALIFIKACI NAŠICH ROZHODCŮ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR klade velký důraz na vzdělávání
rozhodců. Aby byla jejich práce vždy kvalitní a rychlá, musejí mít arbitři
přehled o aktuálních trendech v oblasti rozhodčího řízení v ČR i zahraničí,
musejí se seznamovat s novými normami, postupy a judikaturou. Proto se
účastní nejrůznějších odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí, na
nichž získávají informace a zkušenosti od skutečných právních kapacit.

Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR se
21.-25. dubna 2009
zúčastní Stavebních
veletrhů Brno. Náš stánek
naleznete pod číslem 054
v pavilonu B.
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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.
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.)

