U n i e

p r o

r o z h o d č í

a

m e d i a č n í

NEWSLETTER

06 | 09

ř í z e n í

Č R

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

DOSTAŇTE ZAPLACENO 9 Z 10 POHLEDÁVEK!

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

V praxi se velmi často setkáváme s případy, kde jedna
strana porušila podepsanou smlouvu a spor skončil
v rozhodčím řízení. Většina sporů má pak jednoho
společného jmenovatele: pohledávku po splatnosti. Takto
jasné případy jsou v dnešní době nejrozšířenějším
majetkovým sporem vůbec. Ale také nejrizikovějším.
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celý článek »

UPRAVUJEME VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
V souvislosti s vývojem praxe rozhodčího řízení a mediací i s aktuálním
vývojem situace na trzích Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
připravuje úpravu svých Všeobecných obchodních podmínek. Změny
nebudou nijak rozsáhlé, přesto doporučujeme se s nimi včas seznámit.
Nové Všeobecné obchodní podmínky začnou platit k 1. červenci 2009
a budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách
Unie www.urmr.cz v sekci Řády a pravidla. Na jejich vyvěšení vás na webu
upozorníme zprávou v sekci News.

NAHRAZENÍ POŘADU PRÁVA PŘI ZVOLENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
Tentokrát se v právní rubrice budeme zabývat nahrazením pořadu práva při zvolení
rozhodčího řízení a z něj vyplývající nepřípustností ústavní stížnosti pro nevyčerpání
všech prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje. Základem rozboru je právní
věta z rozhodnutí Ústavního soudu III.ÚS 460/01 ze dne 1. listopadu 2001: "Pokud se
účastníci dohodli na respektování rozhodčího nálezu a tím nahradili pořad práva, tak
v důsledku této skutečnosti z vlastního a svobodného rozhodnutí stěžovatel nevyčerpal procesní
prostředky, které zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje."
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PODPORUJEME DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ PRÁV

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR podporuje studenty práv ve
vzdělávání ohledně mimosoudních metod řešení sporů: rozhodčího řízení
a mediace. Po sponzoringu studentského týmu Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, reprezentujícího ČR na mezinárodní soutěži, nyní
dalším studentům zprostředkováváme přístup k odborným přednáškám
a školicím materiálům.

NOVÉ ČÍSLO SATISFAKCE
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Právě vyšlo další číslo
lifestylového magazínu
Satisfakce. Jeho výtisk již
byl odeslán na adresu
sídla vaší společnosti.
Přejeme příjemné čtení!
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