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DAŇOVÉ ODPISY
Blížící se konec roku představuje ideální příležitost pro „vyčištění stolu“.
A to nejen doma, ale i v podnikání. Mimo jiné je dobré udělat si v tomto
období pořádek také v pohledávkách.
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
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VYUŽÍVEJTE ZDARMA VZORY SMLUV
Právní oddělení Unie pro vás připravilo CD s komplexním
souborem vzorových formulářů smluv, který zahrnuje
všechny základní typy dokumentů podle občanského
a obchodního zákoníku i vzory všech smluv rozhodčích.
Materiál obsahuje také komentáře, návody a další
cenné informace.

Zúčastnili jsme se
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DNY PRÁVA PŘINESLY KONFRONTACE NÁZORŮ
Naši právní specialisté se 18.–19. listopadu 2009 jako přednášející zúčastnili
mezinárodní konference Dny práva pořádané Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity. Program konference byl rozdělen do několika tematicky vymezených
sekcí, přičemž právníci Unie byli přítomni jednání v sekci Rozhodčí řízení ve
vnitrostátním a mezinárodním styku v čele s odbornou garantkou prof. Naděždou
Rozehnalovou. Většina účastníků vycházela z řad doktorandů a vyučujících
Katedry mezinárodního a evropského práva, do diskuzí se zapojili také zástupci
České advokátní komory, Společnosti pro rozhodčí řízení či rozhodci.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR již několik let pořádá vzdělávací
akce zaměřené na oblast smluvních vztahů a z nich vyplývajících rizik,
stejně jako na řešení a prevenci vzniku pohledávek. Nyní jsme přistoupili
k restrukturalizaci vzdělávacího programu, která umožní maximalizovat
praktický přínos prezentované látky pro absolventy.

Unie k 1. 1. 2010 novelizuje
Nařízení o nákladech
rozhodčího řízení. Upravená
verze dokumentu bude
s předstihem zveřejněna na
našich webových stránkách.

ZEFEKTIVNILI JSME VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

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.
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