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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

VYBERTE SI SPOLEHLIVÉHO EXEKUTORA

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Zejména v době ekonomické krize věřitelé po
provedeném rozhodčím řízení často přistupují
k vykonání nároku prostřednictvím exekutora. Bohužel,
jak jsme zjistili od mnoha našich klientů, ne každý
exekutor je spolehlivý a svědomitě se věnuje své práci.
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NOVELIZUJEME JEDNACÍ ŘÁD
V souvislosti s vývojem praxe arbitráže a nejnovějšími zkušenostmi
připravuje Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR novelizaci Jednacího řádu
rozhodčího řízení. Úpravy nebudou rozsáhlé, přesto doporučujeme se s nimi
včas seznámit. Nový Jednací řád rozhodčího řízení vstoupí v platnost
k 1. listopadu 2009 a bude s dostatečným předstihem - k 15. říjnu 2009 zveřejněn na webových stránkách Unie www.urmr.cz v sekci Řády
a pravidla. Na vyvěšení aktuální verze vás na webu také upozorníme
zprávou v sekci News.

JSME PARTNEREM ODBORNÉ KONFERENCE DNY PRÁVA
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR byla jako jediné komerční rozhodčí
centrum přizvána jako odborný partner 3. ročníku mezinárodní konference Dny
práva. Akci pořádá ve dnech 18.-19. listopadu 2009 Právnická fakulta
Masarykovy univerzity.
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ROZBOR TEXTU ROZHODČÍ DOLOŽKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Někteří klienti se čas od času obrátí na právní oddělení Unie s dotazem,
zda musejí naše rozhodčí doložky používat celé a zda z nich mohou
některou část vypustit. I když se text doložek může někomu zdát
zbytečně dlouhý, každá věta v něm má své nezastupitelné místo a krácení
může vést k závažným důsledkům. Vedoucí právního oddělení pro vás
provedl rozbor textu rozhodčí doložky pro řízení vedené jedním rozhodcem
dle zásad spravedlnosti.

Novým vedoucím oddělení
klientské péče Unie se
k 1. říjnu 2009 stala
Mgr. Lenka Sochorová.
Se svými dotazy se na
ni můžete obracet
prostřednictvím těchto
kontaktů: tel. 545242592,
lenka.sochorova@urmr.cz.
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Archiv newsletterů je k dispozici zde.
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.)

