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Golf

GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR
Opět po roce přivítalo kořenecké hřiště 2. září 2011
stále populárnější golfový turnaj GOLF CUP UNIE PRO
ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR 2011. Desítky
hráčů si v krásném letním počasí užily hru na grínech,
na nehráče čekala golfová akademie s předvedením
hry a výcvikem vedeným zkušenými trenéry. A jak je
na turnajích pořádaných Unií už tradicí, připraven byl i další rozmanitý
program. Na nejodvážnější čekal elektrický rodeo býk, na milovníky her Mobilní
Casino, na příznivce golfové módy přehlídka nejnovější kolekce návrhářky
Kamily Vodochodské a na motoristické nadšence luxusní vozy Peugeot.
celý článek »

Partnerství

VYUŽIJTE VÝHOD NAŠEHO DALŠÍHO PARTNERSTVÍ
V předchozích newsletterech Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jste se
mohli dočíst o nově navázaných partnerstvích, která přinášejí našim klientům
výhody v různých oblastech. Ani tento newsletter nebude výjimkou, neboť
dalším z našich vážených partnerů se v srpnu stala společnost KUPEG úvěrová
pojišťovna a.s.
celý článek »
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KALENDÁŘ AKCÍ

Seminář: Rozhodčí řízení efektivní nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Interní
komunikace v praxi
22. 9. 2011, Hotel Albion,
Praha - setkání personalistů,
HR a PR manažerů
RHK Brno: Malá důchodová
reforma
13. 9. 2011, areál BVV Brno seminář o důchodové reformě
a změnách v pojištění

Naše služby

DOPORUČUJEME ZAVEDENÍ NOVÉHO ZNĚNÍ ROZHODČÍCH DOLOŽEK
Legislativa i právní praxe související s rozhodčím řízením se stále vyvíjí. S ohledem na některé aktuální změny
v této oblasti připravili právníci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR nové doporučené znění rozhodčích
doložek. S touto úpravou souvisí i změna některých dokumentů a pravidel týkajících se rozhodčího řízení.
Jedním z motivů je dlouho plánovaná novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, připravená na ministerstvu spravedlnosti. Další důvod,
který nás k úpravě doporučeného znění doložek vedl, představují některé judikáty českých soudů, které se
rozporuplně stavějí k některým aspektům arbitráže.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

JUDIKÁT - K ODVOLÁNÍ POVINNÉHO PROTI USNESENÍ
O NAŘÍZENÍ EXEKUCE KVŮLI VADÁM V ARBITRÁŽI
V rámci exekučního řízení zahájeného na základě
pravomocného rozhodčího nálezu se lze někdy
setkat s následující situací: Povinný (žalovaný) se
odvolá proti usnesení o nařízení exekuce a domáhá
se zrušení tohoto usnesení kvůli tomu, že rozhodčí
řízení (které exekučnímu řízení předcházelo) nemělo
být dle názoru povinného vůbec vedeno. A to např. proto, že rozhodčí smlouva
nebyla platně uzavřena nebo že rozhodčí řízení bylo dle názoru povinného
stiženo významnými procesními vadami.
celý článek »

Právě vyšlo nové číslo
magazínu Satisfakce
Nové číslo lifestylového
magazínu Satisfakce 3/2011
právě vyšlo a už je na cestě
ke všem svým abonentům.
Můžete se těšit např. na
rozhovor s ředitelem slavného
cirkusu Jiřím Berouskem,
cestopis z ostrova Sokotra
nebo reportáž ze závodů
NASCAR.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

MILOŠ NOVÁK, OBALY ČESKO S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
V naší firmě vyrábíme a prodáváme tzv. redukované
obalové materiály, které jsou oproti těm běžným až
o polovinu lehčí. Díky tomu šetří zákazníkům peníze
a přispívají ke snížení hmotnosti a objemu obalového
odpadu, což v dnešní době představuje stále
žádanější vlastnost obalů. Dále jsme též výhradním
dovozcem redukovaných tepelně smrštitelných folií,
stejně jako paletizačních pytlů VERPALIN, máme také
vlastní výrobu redukované fixační folie StretchMax. Náš
sortiment je určen především pro průmyslové
a potravinářské výrobní podniky a logistické sklady,
kterým jsme schopni ročně uspořit statisíce korun.
celý článek »

Vzory rozhodčích doložek
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.)

