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UNIE BYLA PARTNEREM TENISOVÉHO TURNAJE

Č R

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se stala
partnerem 2. ročníku mezinárodního tenisového
turnaje žen ITS CUP 2010, který se uskutečnil ve
dnech 14.–22. srpna 2010 v Olomouci. Turnaj
s dotací 25 000 dolarů zde uspořádala tenisová
akademie ITS Tennis centre.
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FOTBALISTÉ UNIE HRÁLI O EXEKUTORSKÉ KLADIVO
Po loňské premiérové účasti se tým Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
letos 21. srpna zúčastnil dalšího ročníku turnaje v malé kopané, který byl
součástí společensko-sportovní akce O exekutorské kladivo v Kozlovicích.
Pořadatelem se opět stal Exekutorský úřad Přerov.

Podporujeme
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VÝTĚŽEK ZE SRPNOVÉ CHARITATIVNÍ AKCE UNIE DÁLE NAVÝŠÍ
DOBROČINNÁ SOUTĚŽ NA NAŠEM GOLFOVÉM TURNAJI
V minulém newsletteru jsme vás informovali o charitativní akci, v jejímž rámci jsme se rozhodli darovat
část z nákladů rozhodčího řízení – ze sporů zahájených žalobami doručenými k rukám Unie v průběhu
měsíce srpna – Nadačnímu fondu Modrý hroch. V průběhu akce se nám podařilo pro poraněné děti,
o které fond pečuje, získat 21 000 Kč. Tato částka však bude ještě výrazně navýšena díky
dobročinným soutěžím, které budou 3. září součástí golfového turnaje Golf Cup Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR 2010.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

K VÝŠI NÁROKU NA SLEVU Z CENY DÍLA
Nejvyšší soud ČR se při svém rozhodování zabývá
mj. také praktickými otázkami, které vyplývají
z každodenních situací na trhu. Jednu z nich
obsahuje rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 1991/2008
vydané dne 23. června 2010. V tomto citovaném
rozsudku vyslovil Nejvyšší soud ČR názor, že nárok
na slevu z ceny díla odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží
bez vad, a hodnotou, kterou ve skutečnosti mělo s vadami.

Osm otázek pro...
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Fotogalerie z golfového
turnaje již za několik dnů
na našem webu!
Rozsáhlou fotogalerii z turnaje
Golf Cup Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR 2010,
který se koná 3. září 2010
v Kořenci, si již brzo budete
moci prohlédnout na našich
webových stránkách
www.urmr.cz v sekci News.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

KAREL HANZÁLEK, HOSHI A. S.
Jednací řády a pravidla

Čím se vaše společnost zabývá?
Zaměřujeme se na velkoobchodní činnost v oboru
kancelářské techniky – konkrétně značky Canon,
přičemž působíme na trhu jako její zlatý distribuční
partner. Dále se pak zabýváme velkoobchodním
prodejem produktů značky Brother.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud
vývoj společnosti?
Na trhu jsme od roku 1990. Původně jsme podnikali
pod názvem Stella, který jsme posléze změnili na
Hoshi. To je japonský výraz pro totéž slovo – Stella neboli Hvězda. Později
jsme statut firmy pozměnili na akciovou společnost a v této podobě
fungujeme dodnes.

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.)

