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RESTRUKTURALIZACE ZEFEKTIVNÍ SLUŽBY UNIE

Č R

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Se začátkem roku 2011 přistoupilo vedení Unie pro
rozhodčí a mediační řízení ČR k restrukturalizaci
společnosti. Jeho cílem je především zefektivnění
procesů uvnitř Unie, dále usnadnění spolupráce
a zkvalitnění vzájemné komunikace mezi odděleními
i další zrychlení práce naší administrativy.
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SEZNAMTE SE S NOVINKAMI V SYSTÉMU CESR
Tým specialistů, který vytvořil systém CESR – Czech Economic Subjects
Rating, dále rozvíjí jeho funkce a připravuje nejrůznější vylepšení. Cílem
těchto úprav je poskytovat uživatelům průběžný servis a usnadňovat jim
tak práci se systémem a jeho výstupy. Zde se můžete seznámit
s nejaktuálnějšími novinkami.

Napsali o nás
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ČASOPIS FORGOLF NAZVAL NÁŠ GOLFOVÝ TURNAJ VRCHOLEM SEZÓNY
Prestižní golfový měsíčník ForGolf publikoval ve svém prosincovém vydání celostránkový článek o turnaji
Golf Cup Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR 2010. Náš turnaj, který se uskutečnil 3. září 2010
v Kořenci, v něm autor označil za "vrchol sezóny". Velmi nás těší, že turnaj pozitivně hodnotili jak jeho
hosté, tak odborná veřejnost.

Právní téma
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PREZIDENT SOUDCOVSKÉ UNIE ČR POVAŽUJE
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZA UŽITEČNÝ NÁSTROJ
V našem lifestylovém magazínu Satisfakce se
pravidelně objevuje rubrika Expert, v níž čtenářům
představujeme klíčové osobnosti českého práva
a státní správy. V připravovaném čísle 1/2011
touto osobností bude JUDr. Tomáš Lichovník,
prezident Soudcovské unie ČR. Přinášíme vám zde
výňatek z rozhovoru do zmíněné rubriky týkající se aktuálního přetížení
české justice spornou agendou a názoru pana Lichovníka na rozhodčí řízení
jako institut, který v této situaci může pomoci jak soudům, tak především
stranám obchodních sporů.

Osm otázek pro...
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nová informační brožura
podrobně seznamuje
s rozhodčím řízením
Připravili jsme pro vás novou
informační brožuru Rozhodčí
řízení, ve které naleznete mj.
informace o legislativní
úpravě arbitráže, jejím
průběhu, variantách
rozhodčích doložek či aktuální
judikaturu z této oblasti.
V elektronické podobě si ji
můžete prohlédnout zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

MICHAL URBÁNEK, TIREX TYRE S. R. O.
Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Společnost TIREX TYRE se zabývá velkoobchodním
prodejem pneumatik a disků. Obchodujeme přitom
jak v rámci České republiky, tak v zahraničí.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud
vývoj společnosti?
Na trhu s pneumatikami působí naše společnost od
roku 2001. V následujících letech se pak postupně
transformovala – a to z klasického internetového
prodejce specializovaného na prodej pneumatik
koncovým zákazníkům až v současný velkoobchod,
který se zaměřuje na import i export pneumatik
v celé Evropě.

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
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