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Vzdělávání

WORKSHOP: STOP DLUŽNÍKŮM – BUĎTE PŘIPRAVENI!
Stupňující se problémy s dlužníky a platební morálkou
trápí stále více podnikatelů. Přesto jejich řešení
mnozí odkládají, protože nemají čas. Letos však
máme konečně šanci s tím něco udělat! Přestupný
rok nám dává navíc celý jeden den: 29. únor. Na
tento mimořádný den jsme pro vás od 9 hodin
připravili Workshop STOP dlužníkům – buďte připraveni! Přijměte naše pozvání
na tuto vzdělávací akci. Hlavním důvodem konání a jedním z nejdůležitějších
bodů, se kterými vás v Brně v Design Hotelu Noem Arch seznámíme, jsou
změny plynoucí z novely zákona o rozhodčím řízení.
celý článek »

Nové knihy

PUBLIKACE INSOLVENČNÍ ZÁKON S JUDIKATUROU
Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo v lednu 2012 novou knihu s názvem
Insolvenční zákon s judikaturou. Úkolem publikace sestavené Lukášem
Pachlem je nabídnout čtenáři komplexní soubor judikatury řazený ve vzájemné
provázanosti se samotným textem insolvenčního zákona. Výsledkem tak je
snadný a přehledný přístup k aktuální judikatuře v kontextu jednotlivých
ustanovení zákona.
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: Manažer
v zátěži: sebeřízení pro
vedoucí pracovníky
13.-14. 2. 2012, Praha:
trénink vedený specialisty na
lidské zdroje
RHK Brno: Zadávání úkolů,
kontrola a zpětná vazba
7. 2. 2012, areál BVV Brno:
kurz o zadávání a kontrole
plnění úkolů

Ocenění

ADVOKÁT, ROZHODCE A MEDIÁTOR R. CHOLENSKÝ ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CENU
Advokát Mgr. Robert Cholenský, který je zároveň jedním z rozhodců ad hoc sdružených u Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR a mediátorem, získal prestižní ocenění v soutěži Právník roku 2011. V pátek 27. ledna
2012 byl při galavečeru 7. ročníku vyhlášen právníkem roku v kategorii Pro bono. Toto ocenění je udělováno
advokátům, kteří se zapojují do pomoci potřebným a do jiných obecně prospěšných aktivit.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

KE SCHVÁLENÉ NOVELE ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Jak jsme vás již informovali v článcích publikovaných
v našich elektronických newsletterech a v magazínu
Satisfakce, zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a výkonu rozhodčích nálezů prochází v současné
době novelizací. Vzhledem k tomu, že prezident
Václav Klaus začátkem ledna novelu podpisem
schválil a legislativní proces se tak chýlí ke konci, shrnujeme zde pro vaši lepší
informovanost to nejdůležitější: 1) samotný průběh novelizace, 2) změny
v rozhodčím řízení ve sporech ze spotřebitelských smluv a 3) nové doporučené
znění rozhodčích doložek plně odpovídající dikci zákona po novelizaci.
celý článek »

Novelizace Všeobecných
obchodních podmínek
Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR upravila své
Všeobecné obchodní
podmínky. Novelizovaný
dokument nabývá účinnosti
1. března 2012. Nové znění je
již nyní k dispozici zde na
našem webu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Osm otázek pro...

PETRA NOVOTNÁ, PONTTE.CZ

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Naše firma Jiří Novotný – pontte.cz se zabývá
podnikáním v oboru specializovaný maloobchod.
Konkrétně se pod tento název vejde podnikání na
internetu. Samotné jméno společnosti je odvozeno
od latinského slova „ponte“ – most. Když jsme totiž
byli kdysi s manželem v Římě, oslovilo nás, že
papež má přívlastek "pontifex maximus", což
znamená stavitel mostů. Dostali jsme proto nápad
postavit most od výrobce ke spotřebiteli, což jsme
makonec přenesli na internet a do samotného
názvu firmy.

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

