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Sport

NÁŠ FOTBALOVÝ TÝM HRÁL O EXEKUTORSKÉ KLADIVO
Tým sestavený ze zaměstnanců Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR se v sobotu 10. září 2011 už
potřetí v řadě zúčastnil turnaje v malé kopané, který
byl součástí 6. ročníku sportovního a společenského
dne v Kozlovicích s názcem O exekutorské kladivo.
Pořadatelem akce se opět stal Exekutorský úřad
Přerov. Fotbalisté Unie nechali na hřišti všechno, jednomu ze soupeřů nasázeli
dokonce šest gólů a třeba s konečným vítězem turnaje – týmem
Exekutorského úřadu Přerov – remizovali 1:1. Došli do čtvrtfinále, kde je
družstvo města Rýmařova – trojnásobný vítěz turnaje – vyřadilo až „náhlou
smrtí“ v prodloužení.
celý článek »

Aktuálně

ČESKO USPĚLO V DALŠÍ MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽI
Česká republika vyhrála arbitráž s německým investorem Petrem Franzem
Vöcklinghausem. Jádrem sporu byl konkurz golfového hřiště Cihelny, kvůli
němuž Vöcklinghaus požadoval za zmařenou investici přes miliardu korun.
Investor navíc bude státu ještě muset zaplatit asi 90 miliónů korun za náklady
na arbitrážní řízení a právní zastupování.
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:
Sales Excellence Forum
20. 10. 2011, Konferenční
centrum GreenPoint, Praha setkání ředitelů a manažerů
prodeje
RHK Brno: Péče o
zahraniční zákazníky I.
18. 10. 2011, areál BVV Brno
- workshop s britským
lektorem o komunikaci se
zahraničními klienty

Naše služby

AKTUALIZOVANÝ SOUBOR VZORŮ SMLUV PŘINÁŠÍ I NOVÉ DOKUMENTY
Naše právní oddělení již před časem připravilo soubor vzorů smluv podle občanského i obchodního zákoníku
– s cílem poskytnout vám kvalitní a neprůstřelné formuláře všech nejčastějších typů smluvních dokumentů.
Nyní jsme se rozhodli tento soubor na základě praktických zkušeností dále rozšířit a rozpracovat, abyste
vzory smluv z něj mohli využít také při dalších situacích, které život přináší.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

JUDIKÁT - KDO MŮŽE JEDNAT ZA PODNIKATELE?
Mezi často diskutované otázky mezi podnikateli patří,
kdo je vlastně oprávněn za podnikatele jednat. Tento
problém pak nabývá na významu zejména v případě,
kdy mezi podnikatelskými subjekty vznikne spor
např. o zaplacení kupní ceny na základě kupní
smlouvy. A to tehdy, když jedna strana (typicky
dlužník) tvrdí, že osoba, která za něj smlouvu podepsala, k tomuto nebyla
oprávněna, neboť není a nikdy nebyla statutárním orgánem dlužníka. Odpověď
na otázku, zda smlouva byla uzavřena osobou oprávněnou či ne, dává
obchodní zákoník v § 15. Zde je zakotveno zvláštní zákonné zastoupení
podnikatele, a to osobami, jež byly při provozu podniku pověřeny určitou
činností. Za podnikatele tedy nemusí při podpisu smlouvy (a ani tomu tak
v praxi není) vždy jednat statutární orgán.
celý článek »

Přečtěte si článek
o rozhodčím řízení
v časopisu Brno Business
Chcete najít všechny důležité
informace o rozhodčím řízení
na jednom místě? Pak si
přečtěte rozsáhlý shrnující
článek o tomto tématu zde
v magazínu Brno Business.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. OTAKAR MEDEK, INTEREXPO BRNO, SPOL. S R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Interexpo Brno je výrobně-obchodní firma, která se
specializuje především na realizace interiérů na
zakázku. Naše činnost se dá rozdělit do tří oblastí,
které se vzájemně prolínají: V oblasti výstavářské
činnosti vytváříme především atypické veletržní
expozice včetně patrových, které stavíme jak pro
konečného klienta, tak pro agentury. Expozice
realizujeme většinou v zahraničí, ale i v ČR. V oblasti
interiérů se firma zaměřuje na zakázkovou výrobu
vnitřního vybavení pro obchody, gastronomické
provozy, kanceláře, bary a občanskou vybavenost
i na individuální výrobu nábytku.
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.
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