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Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

UNIE SE STALA PARTNEREM VÝSTAVY R. KRAUSE
Kromě svého působení v oboru mimosoudního řešení
obchodních sporů se Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR angažuje také společensky. Podporuje
charitativní organizace, pořádá nejrůznější akce, je
partnerem sportovních, kulturních a dalších událostí.
Aktuálně se Unie v březnu 2011 stala partnerem
výstavy abstraktního umění Obrazy Radovana Krause. Vernisáž v Galerii 99
v Břeclavi (Slovácká 2587) přilákala 17. března několik desítek zájemců, kteří si
mohli prohlédnout kolekci autorových abstraktních děl převážně z roku 2010.
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NÁŠ TÝM ROZŠÍŘILI DALŠÍ KOLEGOVÉ
Počty klientů Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, přijímaných žalob
i vedených rozhodčích řízení neustále narůstají. Abychom i do budoucna
zajistili svým klientům nejvyšší úroveň a rychlost služeb, rozhodli jsme se
přistoupit k dalšímu rozšíření našeho týmu.

Naše služby
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NOVÁ VERZE SYSTÉMU CESR NYNÍ HLÍDÁ I ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Se začátkem dubna 2011 spouštíme novou verzi systému CESR – Czech Economic Subjects Rating. Tato
verze 3.0.2 přináší další vylepšení systému. Díky nejvýznamnější novince budete moci CESR používat ještě
více jako komplexní databázi ochraňující vaše podnikání. Program Hlídací pes nyní u zadaných subjektů
kromě stávajícího hlídání insolvence monitoruje také změny, které u nich nastaly v obchodním rejstříku.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

NOVELIZACE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
Dne 31. března 2011 nabyla účinnosti novela zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon). Tato novela reaguje zejména na
nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. července 2010,
sp. zn. Pl. ÚS 14/10, vyhlášený pod č. 241/2010 Sb.
Ústavní soud ČR v něm s účinností od 31. března
2011 zrušil část ustanovení § 192 odst. 1 insolvenčního zákona. Zmíněným
ustanovením insolvenční zákon doposud umožňoval popírat pravost, výši
a pořadí přihlášených pohledávek pouze dlužníku a insolvenčnímu správci,
zatímco věřitel toto právo neměl.

Osm otázek pro...
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Coca-Cola klientem Unie
Mezi naše vážené klienty se
zařadila společnost Coca-Cola
HBC Česká republika, s. r. o.:
výrobce a distributor
nejznámějšího nealko nápoje
na světě. Seznam TOP klientů
Unie naleznete zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

IVO KOPEČNÝ, ČEMAT TRADING, SPOL. S R. O.
Čím se vaše společnost zabývá?
Specializujeme se především na prodej a servis
příslušenství, a to jak pro manipulační techniku,
tak pro stavební stroje.

Naše služby a aktivity:
Jednací řády a pravidla
Vzory rozhodčích doložek
Vzory smluv ke stažení

Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj společnosti?
Společnost Čemat trading, spol. s r. o. byla založena v roce 1997. V roce 1998
jsme začínali jen s prodejem vzdušnicových a superelastických kol pro
vysokozdvižné vozíky, pryžových pásů a katalyzátorů. Od roku 2000 jsme
prakticky každý rok postupně přidávali další produkty, které mají souvislost
s naším zaměřením či návaznost na něj.

Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

Inzerce

Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

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.)

