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Ocenění

NEWSLETTER UNIE ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT
Elektronický newsletter Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR uspěl v celorepublikové soutěži firemních
publikací Zlatý středník 2010. V konkurenci desítek
elektronických periodik získal prestižní Certifikát
profesionální úrovně Rated. Úspěch newsletteru
podtrhl i lifestylový magazín Satisfakce vydávaný
Unií, který tento certifikát obdržel také. Ocenění Rated redakční tým
newsletteru i časopisu velmi těší. Je pro nás důkazem, že jsme se vydali
správnou cestou.
celý článek »
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE

Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »

Naše služby

ZDOKONALILI JSME DALŠÍ FUNKCI V SYSTÉMU CESR
Připravili jsme pro vás v systému CESR - Czech Economic Subjects Rating další
novinku: zdokonalenou funkci Křížová kontrola podle osob. Díky ní nyní získáte
z karty subjektu v CESR ratingu další praktické informace o osobách ve vedení
každé společnosti, stejně jako podrobné údaje o jejich působení v dalších
subjektech.
celý článek »

Golf

POSKYTUJEME PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ČTENÁŘŮM ČASOPISU GOLF
Unie spolupracuje s partnery z různých oborů. Jednu z forem této spolupráce představuje mediální
partnerství. Mezi média, s nimiž obdobný vztah dlouhodobě udržujeme, patří prestižní časopis Golf. Naši
právní specialisté zpracovávají pro čtenáře Golfu právní témata spojená se situacemi, k nimž může dojít na
hřišti. Pravidelně jim tak poskytují praktické poradenství. A čtenáři našeho magazínu Satisfakce se pak díky
cestovatelským zkušenostem redaktorů Golfu mohou v každém čísle těšit na reportáže z atraktivních
golfových lokalit z celého světa.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

JUDIKÁT – DOPAD ROZHODČÍ SMLOUVY NA RUČITELE
V praxi se lze zejména u neprávníků poměrně často
setkat s mylným přesvědčením, že rozhodčí smlouva
uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem se automaticky
vztahuje i na ručitele, zejména pokud je ručitelské
prohlášení součástí hlavní smlouvy. Skutečnost, že
tento názor není správný, je vyjádřena i v poměrně
novém rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2011, vydaném pod
sp. zn. 23 Cdo 111/2009.
celý článek »

Právě vyšlo nové číslo
magazínu Satisfakce
V právě vydaném čísle
našeho lifestylového
magazínu Satisfakce najdete
mj. rozhovor s Ondřejem
Havelkou, reportáž
z rajčatové bitvy La Tomatina
nebo pozvánku na airshow
Flying Legends. V pdf si ho
můžete přečíst zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Osm otázek pro...

JOSEF MALÁR, NEREZOVÉ MATERIÁLY, S. R. O.
Čím se vaše společnost zabývá?
NEREZOVÉ MATERIÁLY jsou obchodní
společností specializovanou na dovoz,
skladování a prodej hutních materiálů
vyrobených z nerezavějících ocelí.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj společnosti?
Společnost byla založena v březnu 2007, což jistě nebyla nejvhodnější doba
vzhledem k hospodářské krizi, která již klepala na dveře. Dokázali jsme však
vždy udržet výsledky v kladných číslech. V letošním roce dokončujeme investici
do nového skladovacího areálu o rozloze 11000 metrů čtverečních v Uherském
Hradišti.
celý článek »

Naše služby a aktivity:
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

Inzerce

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.)

