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Vzdělávání

WORKSHOP INFORMOVAL O NOVELE PŘES 80 ZÁJEMCŮ
Světem rozhodčího řízení v posledních měsících
hýbala především novelizace zákona o rozhodčím
řízení, o níž jsme vás v našem newsletteru několikrát
informovali. Obsah novely, která nabývá účinnosti
1. dubna 2012, se stal klíčovým bodem rozsáhlé
vzdělávací akce uspořádané naší společností ve
středu 29. února 2012 v brněnském Noem Arch Restaurant & Design Hotelu:
Workshopu STOP dlužníkům – buďte připraveni!
celý článek »

Rozhodčí řízení

CO ZÍSKÁTE POUŽÍVÁNÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ?
Rozhodčí řízení je rychlou a efektivní metodou řešení pohledávek, stejně jako
účinným nástrojem na předcházení vzniku sporů. Zejména v podnikatelském
prostředí jde o hojně využívaný institut, který v porovnání s řešením sporu
u soudu přináší mnoho výhod. Hlavní z nich je rychlost: Jak dokládají mj.
statistiky zveřejněné Ministerstvem spravedlnosti, průměrná délka obchodního
sporu řešeného v soudním řízení dosahuje asi 500 dnů. U rozhodčího řízení je
tato doba více než desetkrát kratší, což věřiteli umožňuje mnohem
pravděpodobněji získat svoji pohledávku od dlužníka zpět v plné výši a včetně
příslušenství.
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: Náš růst - Od
nuly do první ligy
3. 4. 2012, Chocerady:
diskuzní setkání osobností
RHK Brno: Business
Intelligence
11. 4. 2012, areál BVV Brno:
přednáška o nástroji pro
efektivní manažerská
rozhodování

Naše služby

ZAVEĎTE DO OBCHODNÍ DOKUMENTACE NOVÉ ZNĚNÍ ROZHODČÍCH DOLOŽEK
Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů prošla celým legislativním procesem,
začátkem ledna byla podepsána prezidentem a v polovině téhož měsíce publikována ve Sbírce zákonů.
Účinnosti novelizované znění zákona nabývá již 1. dubna 2012. Protože jsme průběh novelizace dlouhodobě
sledovali, mohli pro vás naši právní odborníci připravit již v loňském roce nové doporučené znění rozhodčích
doložek a smluv o rozhodci, které reflektuje všechny změny v textu zákona. Abyste – v souvislosti se
zmíněným brzkým termínem nabytí účinnosti zákona – předešli jakýmkoliv možným komplikacím, je nezbytně
nutné ve smluvní dokumentaci nahradit dosavadní znění rozhodčích doložek touto aktuální verzí.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZMĚNÍ SOUKROMÉ PRÁVO
20. února 2012 byl podpisem prezidenta dokončen
proces přijímání nového občanského zákoníku, jenž
nahradí s účinností od 1. ledna 2014 zákon z roku
1964 a mnoho dalších zákonů. Zákoník – výsledek
jedenácti let intenzivní práce rekodifikační komise
Ministerstva spravedlnosti – přináší novou moderní
úpravu soukromoprávních vztahů, která oproti dosavadní úpravě zavádí
stovky změn. Ty se dotýkají každodenního života všech občanů. V tomto
článku pro vás shrnujeme nejvýznamnější z nich.
celý článek »

Vychází jubilejní dvacáté
číslo magazínu Satisfakce
Právě vychází letošní první
číslo magazínu Satisfakce,
které je zároveň číslem
jubilejním - dvacátým
v celkovém pořadí. V pdf si
časopis přečtěte zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. PETR MINAŘÍK, NAVARA NOVOSEDLY A. S.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
NAVARA Novosedly a. s. se specializuje na
přestavby podvozků nákladních vozů na
nosiče kontejnerů, valníky s hydraulickými
jeřáby apod. Rovněž provádíme přestavby vozů dodaných zákazníkem nebo
dovoz podvozků dle jejich individuálních požadavků. Vyrábíme také různé typy
kontejnerů od standardních až po atypické, naše aktivity zasahují též do
oblasti strojírenské výroby, svařování či lakování.
celý článek »

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

Inzerce

Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Archiv newsletterů je k dispozici zde.
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