U n i e

p r o

r o z h o d č í

a

m e d i a č n í

NEWSLETTER

11 | 11

Napsali o nás

NÁŠ GOLFOVÝ TURNAJ NEUNIKL POZORNOSTI MÉDIÍ
Třetí ročník turnaje GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ
A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR 2011, který jsme uspořádali
v pátek 2. září 2011 na hřišti v Kořenci, hodnotili
účastníci velmi pozitivně. Tato netradiční sportovněspolečenská akce však neušla ani pozornosti médií,
a to mnohdy velmi prestižních. O našem golfovém
turnaji a jeho doprovodném programu se tak můžete mj. dočíst v říjnovém
vydání časopisů Golf, ForGolf nebo Playboy.
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: Setkání
manažerů nákupu
22. 11. 2011, Hotel Albion,
Praha - ústředním cílem je
výměna zkušeností a názorů

Aktuálně

POSLANCI POSUNULI NOVELU ZÁKONA DO 3. ČTENÍ
Jak jsme vás již informovali v předchozích newsletterech i v našem magazínu
Satisfakce, připravuje se novelizace zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vláda jeho novelu schválila na jaře
letošního roku, v červnu pak novela prošla prvním čtením v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, a poté byl návrh odeslán do Ústavně-právního
výboru.
celý článek »

RHK Brno: Zákoník práce:
vybraná problematika a
velká novela
21. 11. 2011, areál BVV Brno
- seminář pro HR managery,
personalisty i majitele firem

Webová prezentace

NOVINKY NA WEBU: REDESIGN, SEKCE MÉDIA I PŘEHLEDNĚJŠÍ STRUKTURA
Aby se vám na našich webových stránkách pohybovalo ještě pohodlněji, provedli jsme na nich několik změn.
Především jsme redesignovali titulní stranu, která je tak nyní přehlednější i atraktivnější. Naleznete na ní
také více aktualit nejen z dění v naší společnosti, stejně jako jednoznačně definovanou vizi a poslání, které
se snažíme prosazovat ve všech oblastech našich aktivit.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

SOUDY A DORUČOVÁNÍ ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

Novinky v systému CESR

Dle platné legislativy končí rozhodčí řízení vydáním
rozhodčího nálezu. Na základě tohoto ustanovení
Nejvyšší soud ČR dovodil, že doručování vydaného
rozhodčího nálezu se neřídí zákonem o rozhodčím
řízení. Neřídí se tedy pravidly, která strany mezi
sebou sjednaly (neboť ty se užijí pouze v rámci
rozhodčího řízení do jeho skončení), případně podpůrně občanským soudním
řádem, ale přesně v souladu s občanským soudním řádem. Ohledně
doručovacích adres občanský soudní řád stanoví, že právnickým osobám se
doručuje na adresu jejich sídla, podnikajícím fyzickým osobám na místo
podnikání a nepodnikajícím fyzickým osobám na adresu trvalého bydliště.
celý článek »

Tým systému CESR připravil
několik novinek, které vám
dále usnadní a zpřehlední
práci se službami a funkcemi
systému. Podrobnější
informace naleznete zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. STANISLAV MARTINEC, KOMA MODULAR
CONSTRUCTION S. R. O.

Naše služby a aktivity:
Vzory rozhodčích doložek

Čím se vaše společnost zabývá?
Návrhy, výrobou a montáží prostorových modulů
určených ke stavbě budov tzv. metodou
prostorové modulace. Vzhledem k tomu, že je to
mladý obor, několik slov na vysvětlenou: Tato
metoda je vhodná, když potřebujete postavit
budovu pro kanceláře, školu, školku, hotel,
prodejnu, restauraci atd. – tedy prostě rychle
a cenově výhodně – z prostorových modulů. Takto
postavené budovy plně vyhovují všem statickým,
tepelným, protipožárním a ostatním normám.
Navíc mají nezastupitelnou výhodu v tom, že jsou
přenositelné – tedy demontovatelné a mohou se
postavit na novém místě. Proto lze takto stavět
i na pronajatém pozemku nebo prodat budovy
bez vazby na pozemek.

Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

celý článek »

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.)

