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CHYSTÁME DALŠÍ ROČNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE

Č R

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Po úspěšném loňském ročníku chystáme pro své
vybrané klienty, partnery a přátele další ročník
golfového turnaje Golf Cup Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR 2010, který se uskuteční
v pátek 3. září 2010 na hřišti Sokrates Golf
& Country Club v Kořenci u Boskovic.
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WEB UNIE BYL VYBRÁN DO PRESTIŽNÍHO PROJEKTU
Národní knihovna ČR se rozhodla zařadit webové stránky Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR do prestižního projektu WebArchiv. Stalo se tak na
základě vyjádření jejích odborníků, kteří vyhodnotili web www.urmr.cz jako
kvalitní informační zdroj, jenž „by měl být uchován do budoucna a stát se
součástí českého kulturního dědictví“. (citace)

Podporujeme
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VYŘEŠTE SVÉ DLUŽNÍKY A POMŮŽETE PORANĚNÝM DĚTEM
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR opět po roce připravila na léto charitativní akci, kterou chce
pomoci poraněným dětem. Zapojit se do ní můžete i vy – aniž by vás to stálo jedinou korunu! Rozhodli
jsme se totiž věnovat 500 Kč z nákladů rozhodčího řízení z každé rozhodčí žaloby doručené k rukám
Unie v průběhu srpna Nadačnímu fondu Modrý hroch.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

NOVÝ ZPŮSOB VÝPOČTU ÚROKU Z PRODLENÍ
K 1. červenci 2010 nabyla účinnosti novela
nařízení vlády, kterým se stanoví výše zákonného
úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle § 517
občanského zákoníku. Novela má změnit výpočet
úroku z prodlení takovým způsobem, aby
nedocházelo každého půl roku ke změně roční
úrokové sazby. Smyslem nové úpravy je celý systém zjednodušit a zajistit
předvídatelnost a snadnější výpočet úroku z prodlení. U prodlení, které
vzniklo do 1. července 2010, se zákonná výše úroku z prodlení měnila
každý půl rok v závislosti na změně repo sazby. Pro výpočet takového
úroku z prodlení se používala repo sazba zvýšená o sedm procentních
bodů, která byla platná v první den příslušného kalendářního pololetí.

Osm otázek pro...
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CD Vzory smluv je stále
ZDARMA k dispozici!
CD s pěti desítkami vzorů
smluv dle obchodního
i občanského zákoníku
a smluv rozhodčích, které
připravili právní specialisté
Unie, je stále zdarma
k dispozici. Zájemci mohou
o jeho zaslání poštou požádat
prostřednictvím e-mailu
account@urmr.cz.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. MICHAL NAVRÁTIL, LEGA–INOX S. R. O.
Jednací řády a pravidla

Čím se vaše společnost zabývá?
LEGA-INOX, spol. s r. o. je velkoobchodní
organizace s nerezovým hutním materiálem
a také otěruvzdorným a vysokopevnostním
materiálem. Dodáváme na český trh ocel od
renomovaných světových hutí a producentů
nerezových výrobků. Našim zákazníkům
nabízíme nejen nerezovou a otěruvzdornou
ocel, ale i zkušenosti, které jsme za dobu
svého působení na trhu získali. Zboží
distribuujeme celkem ze tří skladů – centrála
a hlavní sklad se nachází v Otmarově nedaleko Brna, další sklady pak
v Praze a v Huštěnovicích u Uherského Hradiště.

Vzory rozhodčích doložek
Vzory smluv ke stažení
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Inzerce

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.
(Pokud máte poštu přesměrovanou, uvádějte prosím výchozí adresu.)

