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WORKSHOP PŘIVÍTAL PĚT DESÍTEK PODNIKATELŮ
Našeho workshopu Rozhodčí řízení - účinný nástroj
prevence proti dlužníkům se 25. listopadu 2010
v Noem Arch Restaurant & Design Hotelu v Brně
zúčastnilo na pět desítek podnikatelů a zástupců
podnikatelských sdružení z různých oborů. Cílem
workshopu, který byl součástí pravidelného cyklu
vzdělávacích akcí Unie, bylo především poskytnout účastníkům komplexní
informace o rozhodčím řízení a související problematice.
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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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SEZNAMTE SE S NOVINKAMI V SYSTÉMU CESR
V průběhu listopadu jsme spustili verzi 3.0.1 systému Czech Economic
Subjects Rating - CESR, která přináší mnoho vylepšení. Mezi ta hlavní patří
inovovaný algoritmus pro stanovení CESR ratingu či nové rozčlenění funkcí
a služeb umožňující dávat zjištěná data lépe do souvislostí a snadněji
s nimi pracovat.

Webová prezentace
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NOVÉ VIDEOSPOTY VÁS SEZNÁMÍ S NAŠIMI AKTIVITAMI
Abyste se rychle a atraktivní formou mohli seznámit se službami Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
a se systémem CESR, připravili jsme pro vás dva krátké videospoty prezentující naše aktivity. Podívat
se na ně můžete na stránce Unie a stránce CESRu na Facebooku.

Právní téma
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K ROZHODNUTÍ O VYKLIZENÍ BYTU VYDANÉMU
V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Vymezení rozsahu sporů způsobilých k projednání
v rozhodčím řízení (neboli zákonné omezení práva
delegace rozhodců k projednání daného sporu)
představuje nanejvýš praktickou otázku, která je
Nejvyšším soudem ČR často zmiňována. Jednou
z otázek z této oblasti řešenou uvedeným soudem
se stala pravomoc rozhodců ve sporech týkajících se vedení řízení ohledně
povinnosti vyklidit byt, kdy se nejedná na první pohled o majetkový spor
(jde o uložení povinnosti k tomu, aby někdo vykonal určitou činnost, nikoli
aby zaplatil peněžní částku nebo provedl dispozici s majetkem).

Osm otázek pro...
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Jak může systém CESR
zachránit vaše podnikání?
Na tuto otázku vám vtipně,
ale pravdivě odpoví
animovaný komiks, který
jsme pro vás připravili.
Prohlédnout si ho můžete zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. JOSEF SUCHOMELA, DOSTING, SPOL. S R. O.
Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Společnost DOSTING je výrobně-obchodní firma
působící ve stavebnictví. Vyrábíme a montujeme
hliníkové prosklené fasády, dále okna a dveře,
výkladce a zimní zahrady, prosklená zastřešení
i střešní světlíky. Druhým segmentem výroby jsou
kazetové bondové fasády používané na opláštění
moderních administrativních či komerčních budov.
Co se týče obchodu se speciálními stavebními
materiály, je naše firma již více než patnáct let
autorizovaným dodavatem polykarbonátových
desek MAKROLON, tepelně-izolačních panelů
ELCOM a mnoha výrobků pro dálkové ovládání
oken a světlíků.

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

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon

Inzerce

Insolvenční rejstřík

Archiv newsletterů je k dispozici zde.
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
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