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UNIE SE STALA PARTNEREM STRATEGICKÉHO FÓRA
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se stala
mediálním partnerem akce s názvem Strategické
fórum – prestižního setkání generálních ředitelů,
jednatelů a top manažerů, které se uskutečnilo ve
dnech 9.–10. prosince 2010 v hotelu Zámek Štiřín.
Posláním akce, pořádané společností top vision,
bylo reflektovat úspěchy a neúspěchy firem, podělit se o zkušenosti
uznávaných lídrů a otevřít diskuzi nad novými možnostmi, kreativními
vizemi a impulzy pro rozvoj svůj i svých společností.
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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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VZORY SMLUV SI STÁHLO UŽ PŘES 17 000 ZÁJEMCŮ
O aplikaci Vzory smluv připravenou právními specialisty Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR je dlouhodobě velký zájem. Od března 2010, kdy jsme
ji umístili na naše webové stránky, si ji stáhlo už přes 17 000 jejich
návštěvníků.
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REFERENČNÍ DOPISY VYJADŘUJÍ SPOKOJENOST NAŠICH KLIENTŮ
Velmi nás těší, že mnozí z vážených klientů Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR dávají najevo svoji
spokojenost s našimi službami. Jednu z forem takového vyjádření přitom představují referenční dopisy.
V poslední době nám je zaslali např. zástupci společností BAPA, Pipelife Czech, BALUS Stavebniny nebo
JASO-DISTRIBUTOR.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

CO ZNAMENÁ TERMÍN SOLIDÁRNÍ DLUŽNICTVÍ?
Tentokrát se v právní rubrice našeho newsletteru
zaměříme na termín solidární dlužnictví. Na rozdíl
od běžného mediálního obrazu „solidarity“ je ta
právní skutečně solidaritou v pravém slova smyslu.
Znamená, že se osoba na základě své vůle stane
dlužníkem vedle již dlužící osoby, respektive že se
zadluží společně s touto osobou. Dlužník tak o svém solidárním závazku ví
a tuší i jeho výši, kterou si navíc může pravidelně ověřovat.

Osm otázek pro...
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Úspěšně jsme završili rok
přednášek na oborových
konferencích
Konference Očekávaný vývoj
realitního trhu a developerských projektů, která se
uskutečnila 1. prosince 2010
v Brně, završila rok našeho
partnerství se společností
Konference s.r.o. Další
informace naleznete zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. PETR VODIČKA, ALCOMA SPOL. S R. O.
Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
ALCOMA je česká firma, která se od svého
založení zabývá telekomunikační technikou,
respektive malou podmnožinou tohoto oboru:
vývojem, výrobou a prodejem radioreléových
spojů. Ty slouží pro přenos dat, telefonních
hovorů a televizního signálu všude tam, kde
není možné nebo ekonomicky výhodné použít
přenos tradičními kabelovými trasami.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl
dosud vývoj společnosti?
Firma byla založena v roce 1993 s jasným cílem
vyvinout a vyrábět radioreléový spoj podle
zadání jejího prvního zákazníka, společnosti
České radiokomunikace. Od té doby portfolio
výrobků i množství zákazníků narůstá.

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
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.)

