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NÁZORY KLIENTŮ NA SLUŽBY UNIE
Řady klientů Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
se již rozšířily na více než devět stovek subjektů
podnikajících v nejrůznějších oborech. Dlouhodobě
usilujeme o to, aby každý z nich byl s našimi
službami spokojen, a jejich připomínky se snažíme
zohledňovat v praxi. Proto je pro nás velmi
důležitá zpětná vazba. Těší nás, že názory klientů na naše služby jsou
v drtivé většině případů pozitivní. Zde si můžete přečíst některé z nich.
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »
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DAVID KOSTELECKÝ ZAHÁJIL SVĚTOVÝ POHÁR 5. MÍSTEM
Reprezentant ČR ve střelbě na trap a kmotr lifestylového magazínu
Satisfakce David Kostelecký zahájil letošní Světový pohár (ISSF World Cup
2010) ve velkém stylu. V přípravném klání Grand Prix Beretta 9.–11. dubna
ve slovinském Mariboru suverénně zvítězil, v úvodním závodu SP v Pekingu
vystřílel 24. dubna skvělé páté místo.
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POZVÁNKA NA KONFERENCI O KVALITĚ
Zveme vás na druhý ročník celostátní vzdělávací konference Kvalita – předpoklad trvale udržitelného
rozvoje, kterou 27. května 2010 v hotelu Allvet u Vyškova organizuje společnost Qualiform, a. s.
Součástí programu je mj. přednáška ředitelky sekce klientské péče Unie Mgr. Lenky Sochorové na téma
Rozhodčí řízení a mediace – možné prostředky pro zkvalitnění vztahů mezi obchodními partnery.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

UZNÁNÍ ZÁVAZKU - VYVRATITELNÁ PRÁVNÍ DOMNĚNKA
Uznání závazku je institut soukromého práva
upravený v ust. § 323 obchodního zákoníku.
Odstavec 1 tohoto paragrafu obsahuje definici
uznání závazku, která zní: „Uzná-li někdo písemně
svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném
rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto
účinky nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již
promlčena.“ Z právní definice vyplývají praktické závěry. Těmi je v první
řadě zlepšení pozice věřitele vůči dlužníkovi, neboť uznáním závazku se
presumuje skutečnost, že závazek v době uznání trvá (tj. existuje) a je
platný. Důkazní břemeno ohledně existence závazku se v tomto případě
přesunuje na dlužníka, který musí existenci závazku vyvracet. V dalším
textu se budeme zabývat povahou uznání závazku a jeho vyvratitelností.

Navštivte Workshop
o rozhodčím řízení
Připravujeme pro vás další
Workshop: Rozhodčí řízení
jako efektivní nástroj na
zmírnění dopadů ekonomické
krize, který se uskuteční 20.
května v Brně. Další
informace a registrace zde.
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