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ENORMNÍ NÁRŮST INSOLVENCÍ A EXEKUCÍ

Č R

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Za rok 2009 bylo v České republice podáno 9492
insolvenčních návrhů, což je o 77 % více než za rok
2008. 5255 z nich bylo podáno na firmy, což znamená
meziroční nárůst o 54 %. Obrana je přitom jednoduchá: zavedení rozhodčích doložek.
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SPONZORUJEME NADANÉ STUDENTY PRÁV
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR dlouhodobě sponzoruje vzdělávání
a oborové aktivity nadaných studentů práv. Dalším jejím krokem v této
oblasti se stal podobně jako loni peněžitý dar, věnovaný tentokrát
Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Bude využit v souvislosti s účastí
jejích posluchačů na prestižní mezinárodní soutěži Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot.
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WORKSHOP VÁM UKÁŽE VÝCHODISKO Z KRIZE
Tým Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR pro vás připravil další ze série workshopů na téma Rozhodčí
řízení jako efektivní nástroj na zmírnění dopadů ekonomické krize. Praktické znalosti i dovednosti od
expertů můžete načerpat 25. února 2010 v konferenčních prostorách Noem Arch Restaurant & Design
Hotel v Brně.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

RUČENÍ – PRAKTICKÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK
V právní rubrice newsletteru se tentokrát budeme
věnovat ručení. Jedná se o praktický institut, sloužící
k zajištění pohledávek věřitele, jemuž se díky tomu
zvyšuje pravděpodobnost uhrazení jeho pohledávky.
Ručení vzniká v zásadě písemnou dohodou (§546 OZ)
věřitele a ručitele; není tedy zapotřebí, aby se
zajištěním svého závazku ručením souhlasil i dlužník. Ručitel se zavazuje
k ručení písemným prohlášením o tom, že uspokojí věřitelovu pohledávku,
neuspokojí-li ji dlužník. Pokud věřitel akceptuje takové prohlášení (stačí
pouhým jednáním), ručí ručitel za úhradu věřiteli pohledávky.

Na březen jsme opět připravili
slevovou akci na poplatky
rozhodčího řízení. Vouchery
na její využití budou rozeslány
v druhé polovině února.

Archiv newsletterů je k dispozici zde.
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
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