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Přání

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Závěr roku 2011 se kvapem blíží. A protože
prosincový elektronický newsletter Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR je letošním posledním
newsletterem, dovolte zde našemu týmu popřát vám
i všem vašim kolegům příjemné a ničím nerušené
prožití vánočních svátků a do nastávajícího nového
roku mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. Zkrátka ať je pro
nás všechny celý rok 2012 ve všech ohledech lepší, než byl ten letošní...
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:
Strategické fórum
8.-9. 12. 2011, Zámek Štiřín:
vize a impulsy pro budoucí
rozvoj společností

Názor

ROZHODČÍ DOLOŽKA JAKO ZASTŘEŠUJÍCÍ FAKTOR
Každé číslo našeho lifestylového magazínu Satisfakce obsahuje rubriku Klient,
v níž čtenáře formou rozhovoru seznamujeme s podnikateli, kteří se rozhodli
využívat rozhodčí řízení ve své firemní praxi. V aktuálním vydání 4/2011 se
jedná o Ing. Stanislava Rusoně – obchodního ředitele úspěšné společnosti
HEMAT TRADE OSTRAVA, a. s. s dvacetiletou tradicí. Jedna z otázek se týkala
právě rozhodčího řízení a odpověď byla natolik zajímavá, že jsme se rozhodli
dále se nad ní zamyslet.
celý článek »

RHK Brno: Aktuální
možnosti podpor
podnikání v roce 2012
7. 12. 2011, areál BVV Brno:
přehled o možnostech čerpání
dotací z různých dotačních
titulů

Webová prezentace

KOMUNIKUJTE S NÁMI TAKÉ NA SOCIÁLNÍ SÍTI GOOGLE PLUS
Sociální sítě představují jeden z fenoménů v oblasti komunikace poslední doby. Při správném použití
umožňují rychle a efektivně sdílet informace nejrůznějšího typu. Staly se tak hojně využívanou platformou
i pro firmy, které jejich prostřednictvím komunikují např. se svými klienty a partnery. Ani my nechceme zůstat
pozadu a už více než rok vám nabízíme všechny důležité informace z dění v naší společnosti prostřednictvím
Facebooku a Twitteru. Nyní k nim přistupuje profil Unie na síti Google Plus, která před nedávnem umožnila
své služby využívat také firmám.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

NOVELA ZÁKONA PROŠLA POSLANECKOU SNĚMOVNOU
Jak jsme vás již dříve informovali na různých místech,
vláda letos v květnu předložila Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR návrh na změnu zákona o rozhodčím
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. V důvodové
zprávě přitom konstatovala, že rozhodčí řízení velmi
dobře funguje při řešení obchodních sporů. Rozhodčí
řízení však podle vlády není primárně nastaveno na řešení sporů
spotřebitelských, což vyvolává problémy. Ty vláda shledala v oblastech osob
rozhodců, dále v průběhu rozhodčího řízení a v poměru ke komunitárnímu
(evropskému) právu (v části ochrany spotřebitele). V neposlední řadě také
poukázala na riziko ztráty důvěryhodnosti rozhodčího řízení u veřejnosti.
celý článek »

Právě vychází nové číslo
magazínu Satisfakce
Právě vychází poslední letošní
vydání našeho lifestylového
magazínu Satisfakce 4/2011.
Naleznete v něm např.
rozhovor s módní návrhářkou
Blankou Matragi nebo
zážitkový článek o zákeřném
lyžařském sjezdu
v Kitzbühelu. V elektronické
podobě si ho můžete přečíst
zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

FRANTIŠEK ZÁBOJNÍK, ROVEL SPOL. S R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Firma ROVEL se specializuje na velkoobchod,
maloobchod a služby v oblasti mechanického
zabezpečení. To znamená, že naší hlavní
činností je prodej zámků, kování, trezorů a dveří,
a to včetně montáže i záručního a pozáručního
servisu. V nabídce máme však i další sortiment
jako panikové kování, elektromagnetické
a elektromechanické zadlabací zámky i poštovní schránky. Nedílnou součástí
našich služeb je poradenská činnost a vypracovávání projektů, resp. návrhů
na mechanické zabezpečení. Další naší činností je návrh, zpracování
a realizace systémů generálního klíče. Realizujeme dodávky a montáž jak
interiérových, tak protipožárních a bezpečnostních dveří. V maloprodejnách ve
Zlíně a Přerově vyrábíme téměř všechny druhy klíčů a většinu autoklíčů.
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.)

