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VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER NEPLATÍ? PORADÍME VÁM!
Důvodů, proč váš obchodní partner neplní své závazky, může být více - od
neochoty hradit dluhy po druhotnou platební neschopnost způsobenou
krizí. Všechny příčiny však mají jedno společné: vysokou míru rizika, že
závazek nebude splněn vůbec. Je proto nutné co nejdříve rozlišit
a rozhodnout, kdy je ještě vůle a čas vyjednávat (případně "úvěrovat"
svého partnera) a kdy už je naopak nutné věc řešit autoritativně a rychle.
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MAGAZÍN SATISFAKCE ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Lifestylový magazín Satisfakce vydávaný Unií pro
rozhodčí a mediační řízení ČR uspěl v celorepublikové
soutěži firemních publikací Zlatý středník 2008.
V konkurenci desítek periodik renomovaných společností
a agentur získala Satisfakce prestižní Certifikát vysoké
profesionální úrovně TOP Rated.
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 19.5.2009
Praha - 24.6.2009
Podnikání bez dlužníků

Praha - 20.5.2009
Brno - 30.6.2009
Mediace - moderní řešení
sporů cestou dohody

Brno - 12.5.2009
Praha - 21.5.2009

Podrobnosti a registrace »
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REAGUJEME RYCHLE NA VAŠE POTŘEBY
Novela občanského soudního řádu (OSŘ) účinná od 1. července 2009 zavádí změnu
tzv. koncentrace řízení. Ta by měla zamezit průtahům v řízení, neboť všechny důkazy
je nyní nutné předložit a navrhnout v tzv. přípravném řízení prováděném soudem před
konáním samotného ústního jednání. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ) v § 30 odkazuje na přiměřené použití OSŘ. Mohlo by se tedy zdát,
že uvedená novelizace mj. přispěje i k dalšímu zrychlení a zefektivnění průběhu rozhodčího řízení. ZRŘ
ovšem v § 19 také odkazuje na možnost volby způsobu vedení řízení, díky čemuž rozhodčí centra
sdružující rozhodce ad hoc vydávají a používají vlastní jednací řády.
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PREZENTOVALI JSME SE NA STAVEBNÍM VELETRHU

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se 21.-25. dubna 2009 zúčastnila
Stavebních veletrhů Brno. Naši specialisté zde představovali služby Unie
a výhody využívání arbitráže v oborech souvisejících se stavebnictvím.
Součástí prezentace byla také pozvánka na odbornou konferenci
ARBITRATION 09 - Rozhodčí řízení ve stavebnictví, kterou Unie pořádá
v Brně 18. června 2009 (více informací naleznete na webových stránkách
http://www.urmr.cz/vzdelavani/konference/).

Odborná konference
ARBITRATION 09 Rozhodčí řízení ve
stavebnictví
Uveďte při registraci promo
kód KNF96 a registrujte
se za zvýhodněnou cenu
1000 Kč! Další informace
a registrační formulář zde.
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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.)

