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JAKÝ BYL ROK 2009 V UNII?
Přelom roku bývá vždy vhodnou příležitostí k bilancování. Jaký byl tedy rok
2009 v Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR? Na všech světových trzích
se nesl ve znamení ekonomické krize, která těžce zasáhla většinu odvětví
průmyslu i služeb. O to více nás těší, že se týmu Unie přes tyto nepříznivé
podmínky podařilo nejen udržet trendy nastavené v předchozích letech,
ale ještě je navýšit a zintenzívnit.
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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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NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY BUDOU ZŘEJMĚ BEZ DPH
Podnikatel dodá zboží či službu a vyfakturuje
peníze, kterých se však nedočká – odběratel mu
nezaplatí. Podle současné legislativy jeho
společnost přesto musí z fakturované částky odvést
daň z přidané hodnoty. Tato praxe by se měla již
brzo změnit – ministerstvo financí chystá novelu
stávajícího zákona, podle které by firmy měly dostat odvedenou DPH
z nezaplacených faktur zpět.
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PROŠKOLÍME VAŠE OBCHODNÍKY O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Připravili jsme pro své klienty i všechny ostatní společnosti nové unikátní
školení. Je určeno pro obchodní týmy, manažery i další pracovníky a jeho
hlavním cílem je naučit zaměstnance přicházející do styku s pohledávkami
pracovat s výhodami rozhodčího řízení. Trvá asi dvě hodiny a je zaměřeno ryze
prakticky.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

ROZBOR ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
V poslední době se v tisku objevily články týkající se rozhodnutí Vrchního
soudu v Praze č.j. 12 Cmo 496/2008-28 ze dne 28. 5. 2009, jímž byl spor
odebrán rozhodci a vrácen zpět soudu k dalšímu řízení kvůli údajné
neplatnosti rozhodčí doložky. Nabízíme vám zde rozbor tohoto sporného
rozhodnutí i vysvětlení, proč se nevztahuje na doložky Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR.

Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR novelizovala
s účinností k 1. 1. 2010 svůj
Jednací řád rozhodčího řízení,
Nařízení o nákladech
rozhodčího řízení
a Organizační statut
a kancelářský řád. Nové
verze dokumentů jsou
dostupné mj. na našem webu.
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