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REFERENCE ABSOLVENTŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ UNIE
Semináře a workshopy, které Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR pořádá, se těší stále větší
oblibě. Program těchto vzdělávacích akcí –
zaměřený především na správu pohledávek, řešení
obchodních sporů a prevenci jejich vzniku –
přitahuje zájemce z řad našich klientů i neklientů.
Zde si můžete přečíst názory některých z nich na akce, jichž se zúčastnili.
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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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CHARITATIVNÍ PŘEHLÍDKA VYNESLA 400 000 KČ
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR a její lifestylový magazín Satisfakce
se staly partnery charitativní módní přehlídky Fashion Sensation, která se
uskutečnila 10. června 2010 v brněnské Galerii Wannieck. Cílem
slavnostního večera, jehož hlavní náplň tvořila přehlídka modelů návrhářky
Ivety Řádkové s názvem Harlekýn, byla finanční podpora dětí trpících
spinální svalovou atrofií. Díky akci se na jejich léčbu povedlo získat
400 000 korun.

Ocenění
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MAGAZÍN SATISFAKCE USPĚL V SOUTĚŽI ČESKÁ CENA ZA PR
Lifestylový magazín Satisfakce vydávaný Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR dosáhl dalšího úspěchu
v kláních zaměřených na Public Relations. V 5. ročníku soutěže Česká cena za PR byl v kategorii
klasických firemních periodik ohodnocen jako jeden z pěti nejlepších časopisů.

Právní téma
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NOVÝ JUDIKÁT NEJVYŠŠÍHO SOUDU NEZPOCHYBNIL
LEGITIMITU FUNGOVÁNÍ ROZHODČÍCH CENTER
V českých médiích i mezi odbornou veřejností se
v posledních týdnech objevily diskuze ohledně
judikátu Vrchního soudu v Praze č. 12 Cmo
496/2008 a jeho případné závaznosti. Závěry
judikátu dopadaly na rozhodčí řízení ad hoc a de
facto označovaly za jediný institucionalizovaný
subjekt, který může v ČR vést rozhodčí řízení, stálý rozhodčí soud (právní
rozbor tohoto sporného judikátu jsme publikovali v lednovém newsletteru).
A to i přesto, že se daný judikát týkal pouze jediného konkrétního sporu
a rozhodčího centra a na vedení rozhodčího řízení ostatními subjekty tak
neměl mít žádný vliv. Spornou případnou závaznost nyní zpochybnil nový
judikát Nejvyššího soudu ČR (č. 23 Cdo 4895/2009 ze dne 28. dubna
2010). Ten se primárně zabýval důsledky změny názvu subjektu, který
vede seznam rozhodců, z něhož si strany sporu vybraly rozhodce. Seznal,
že změna názvu právnické osoby určující rozhodce nevede k neplatnosti
rozhodčí doložky. Co je však mnohem významnější – tento judikát v rámci
svého posuzování nepřihlédl k závěrům uvedeným v rozhodnutí Vrchního
soudu, čímž v zásadě popřel případnou závaznost závěrů tohoto judikátu
pro soudní praxi.

Klient - osm otázek pro...
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nový ředitel sekce
klientské péče Unie
Novým ředitelem oddělení
klientské péče Unie pro
rozhodčí a mediační řízení ČR
se stal Ing. Oldřich Horák,
zkušený account manažer
s mezinárodní praxí. Přejeme
mu v nové pozici mnoho
úspěchů.

Druhý ročník golfového
turnaje Unie se blíží
Připravujeme druhý ročník
golfového turnaje Golf Cup
Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR, který se uskuteční
3. září 2010 na hřišti Kořenec
u Boskovic.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PETR FAJSTAVR, ATLAS COPCO S. R. O.
Jednací řády a pravidla

Čím se vaše společnost zabývá?
Skupina Atlas Copco se sídlem ve Švédsku patří
k vedoucím světovým výrobcům a dodavatelům
v oblasti průmyslu. Její činnost se dělí do tří
hlavních oblastí: 1) kompresory, 2) stavební
a důlní stroje, 3) průmyslové nářadí. Tyto výrobky
se prodávají – případně půjčují – pod různými
značkami prostřednictvím celosvětové prodejní
a servisní sítě zahrnující více než 170 států. Naše
produkty nabízejí řešení mnoha společnostem
z různých odvětví. Mezi naše zákazníky patří mj. firmy ze strojírenství,
zpracovatelského či automobilového průmyslu, stavebnictví, důlního
průmyslu, energetiky apod.

Rozhodčí doložky
Vzory smluv ke stažení
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
CESR
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