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Partnerství

OPĚT JSME BYLI PARTNEREM STRATEGICKÉHO FÓRA
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se opět po
roce stala mediálním partnerem Strategického fóra –
prestižního setkání top manažerů a osobností
business sféry, které se uskutečnilo ve dnech 8.–9.
prosince 2011 v hotelu Zámek Štiřín. Akce pořádaná
společností top vision s.r.o. je každým rokem místem
diskuzí více než stovky významných postav české podnikatelské a politické
sféry. Unie jako mediální partner prezentovala Strategické fórum i další aktivity
pořadatele např. ve svém elektronickém newsletteru nebo v magazínu
Satisfakce.
celý článek »

Vzdělávání

ZAVRŠILI JSME DALŠÍ ROČNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Seminář "Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek"
uspořádaný 13. prosince 2011 završil letošní vzdělávací aktivity týmu Unie pro
rozhodčí a mediační řízení ČR. Díky vzdělávacím akcím pořádaným přímo našim
týmem i našimi partnery si aktuální informace o arbitráži i související
problematice v roce 2011 vyslechly desítky podnikatelů z celé České republiky.
celý článek »
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Seminář: Rozhodčí řízení efektivní nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision:
Prezentace, která prodává
24. 1. 2012, Praha: praktický
trénink o technikách prodejní
prezentace
RHK Brno: Změny v účetní
a daňové legislativě 2012
16. 2. 2012, areál BVV Brno:
seminář prezentující novinky
v účetních a daňových
předpisech

Naše služby

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ INFORMAČNÍ BROŽURY
Právní prostředí se neustále vyvíjí, stejně jako podnikatelské prostředí ve všech oborech. Výjimkou
samozřejmě není ani oblast rozhodčího řízení a řešení či prevence pohledávek. Proto jsme se rozhodli
připravit nové brožury, které vás v atraktivním designu blíže seznámí jak s aktuálními informacemi
o rozhodčím řízení, tak s naší společností a jejími aktivitami.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

NOVELA ZÁKONA MÍŘÍ K PREZIDENTOVI REPUBLIKY
V minulém prosincovém newsletteru jsme avizovali,
že legislativní proces související s novelizací zákona
o rozhodčím řízení (resp. s vládním návrhem zákona,
kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů) se opět posunul
dále. Mezitím se novelizace dostala již do své
závěrečné fáze, k níž vám zde přinášíme podrobnější údaje. Před měsícem
jsme informovali o odeslání návrhu předsedou Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR do Senátu. Senát následně 7. prosince 2011 návrh projednal
a s jeho většinou v plenární debatě vyjádřil souhlas.
celý článek »

Podporujeme neziskové
organizace
Už před časem jsme se
rozhodli podporovat činnost
organizací, které lidem
v nouzi nezištně podávají
pomocnou ruku. Propagujeme
jejich aktivity, ve prospěch
některých z nich pořádáme
dobročinné aukce apod.
Přehled těchto organizací
najdete zde.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Osm otázek pro...

MGR. OLGA HORÁKOVÁ, TRUCK TRADE SPOL. S R. O.
Čím se vaše společnost zabývá?
TRUCK Trade je dealerem světově proslulé značky
nákladních vozidel DAF. Díky stabilizaci společnosti
se dnes věnujeme rozvoji a zlepšování činností,
které poskytujeme již od začátku. Patří mezi ně
prodej nových a ojetých nákladních automobilů DAF,
servis nákladních vozidel, prodej náhradních dílů
k nim a v neposlední řadě pronájem nákladních
vozidel. Důkazem dobrých výsledků firmy je aktuální
investice v Paskově, kde bude v příštím roce
otevřeno nové moderní středisko TRUCK Trade.
celý článek »

Naše služby a aktivity:
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.
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