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GOLFOVÝ TURNAJ UNIE PŘIVÍTAL DESÍTKY HRÁČŮ
Kořenecké hřiště hostilo 3. září 2010 další ročník
turnaje Golf Cup Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR 2010. Na sportovně-společenskou akci,
jejíž loňský ročník proslul skvělou atmosférou,
zavítalo na sedm desítek hráčů a téměř pět
desítek nehráčů. Mezi golfisty se objevil také
kmotr lifestylového magazínu Satisfakce vydávaného Unií – olympijský
vítěz z Pekingu ve střelbě na trap David Kostelecký.
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
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CHARITATIVNÍ AKCE VYNESLA TÉMĚŘ 55 000 KČ
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR připravila letos v létě dvě
charitativní akce ve prospěch Nadačního fondu Modrý hroch, který pečuje
především o poraněné děti. Celkem se nám podařilo na dobrou věc získat
téměř 55 000 korun.

Webová prezentace
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KOMUNIKUJTE S NÁMI NA FACEBOOKU A TWITTERU
Pracovníci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR s klienty, partnery i veřejností pravidelně komunikují
osobně, telefonicky, e-maily i prostřednictvím našich webových stránek. V souladu s aktuálními trendy
bychom vám však nyní rádi nabídli možnost komunikovat s námi také prostřednictvím sociálních sítí – na
našich nově založených stránkách na Facebooku a Twitteru.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

K CHYBNÉMU OZNAČENÍ ADRESY ŽALOVANÉHO
Kontinuita soudního rozhodování je jednou
z hlavních složek tzv. právní jistoty. Jako právní
jistota je v tomto případě označován stav, v němž
subjekt uplatňující žalobu ví, jaký bude výsledek
jím podané žaloby v případě, kdy vyhoví všem
formálním požadavkům na žalobu. Jinými slovy –
v okamžiku podání žaloby žalobce ví, jak budou soudy posuzovat právní
otázku, která je předmětem této žaloby.

Osm otázek pro...
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Seznamte se na webu
s našimi klienty
Řady našich klientů rozšířily
další významné společnosti:
.A.S.A., Kostelecké uzeniny,
MTX, Agrovýkup ad. Výběr
z našich vážených klientů
naleznete zde na našich
webových stránkách.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. MIROSLAV HASA, TRIDO S.R.O.
Jednací řády a pravidla

Čím se vaše společnost zabývá?
Firma TRIDO je předním výrobcem automatických
dveří, garážových a průmyslových vrat. Garážová
vrata prodáváme prostřednictvím distribuční sítě
externích montážních a servisních firem po celé
republice a v zahraničí. Vlastní montážní kapacity naší
firmy využíváme především pro automatické dveře,
průmyslová vrata a unikátní výrobky.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosavadní
vývoj firmy?
Společnost TRIDO vznikla v roce 1995, a to se třemi zaměstnanci. Nyní
tedy fungujeme již patnáct let. Před několika lety pak počet zaměstnanců
překročil stovku a dnes ročně vyrábíme stovky automatických dveří
a tisíce garážových a průmyslových vrat.

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
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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.
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