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REFERENCE ÚČASTNÍKŮ NAŠEHO WORKSHOPU
Vzdělávací akce, které tým Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR pořádá, se těší stále větší
oblibě. Jejich program – zaměřený především na
řešení pohledávek, obchodních sporů a prevenci
jejich vzniku – přitahuje zájemce ze všech oborů
průmyslu i služeb. Zde si můžete přečíst názory
některých absolventů workshopu Rozhodčí řízení – účinný nástroj
prevence proti dlužníkům, který jsme uspořádali 16. září 2010 v Brně.
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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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KONFERENCE PŘILÁKALA DESÍTKY ZÁJEMCŮ
Další z konferencí partnera Unie Konference s. r. o. – Očekávaný vývoj
automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – přilákala 20. října 2010
do hotelu Holiday Inn desítky účastníků. Mezi přednášejícími se objevil
např. vrchní ředitel České národní banky Ing. Pavel Řežábek, Ing. Antonín
Šípek ze Sdružení automobilového průmyslu ČR, generální ředitel Euler
Hermes Čescob Ing. Julius Kudla či generální ředitel IVECO CZECH
REPUBLIC Ing. Daniel Patka.

Naše služby
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DOKONČILI JSME AKVIZICI SPOLEČNOSTI SOFIS PARTNER
V průběhu měsíce října jsme dokončili akvizici společnosti Sofis Partner, s. r. o. Díky tomu si tak nyní
můžete jako součást služeb Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR objednat a používat unikátní systém
CESR – Czech Economic Subjects Rating, který vám poskytne spolehlivou ochranu před obchodováním
s insolventními a nespolehlivými partnery.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

OZNAČENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A PLATNOST ÚKONŮ
Otázka platnosti právních úkonů uzavíraných mezi
podnikateli v případě, kdy některý z nich není
správně označen, je pro praxi zásadní. Stejně jako
její zodpovězení – tedy sdělení, kdy toto vadné
označení nemá vliv na platnost podepsaných
smluv. Jde tak především o zjištění, kdy a za
jakých okolností je smlouva, kterou podepsal subjekt v ní špatně
označený, ještě stále platná a kdy naopak už platná není.

Osm otázek pro...
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CESR na Facebooku
Chcete si zajistit přísun
aktuálních informací
o systému Czech Economic
Subjects Rating? Staňte se
fanoušky CESRu na
Facebooku! Jeho stránku
najdete zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

JAROSLAV HROUZEK, PROFIDACH S. R. O.
Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Naše firma se zaměřuje na velkoobchodní
a maloobchodní prodej. Dodáváme veškeré
střešní krytiny, doplňky, střešní okna,
klempířské prvky, řezivo a izolace. To vše pro šikmé i ploché střechy. Dále
jsme schopni dodat materiál na kompletní stavbu z našich všeobecných
stavebnin.

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

Inzerce

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
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Tento newsletter je rozesílán všem obchodním partnerům společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.
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