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Partnerství

NAVÁZALI JSME PARTNERSTVÍ S CZICM
Pečlivě si vybíráme partnery z různých oborů s cílem
dále rozšiřovat své služby a nabízet v každé oblasti
to nejlepší. Některá z těchto partnerství se zaměřují
na oblast vzdělávání podnikatelů, na spoluúčast na
akcích pořádaných některým z obou partnerů nebo
na vzájemnou podporu a propagaci. Patří mezi ně
i naše nejnovější partnerství, které jsme v průběhu března 2012 navázali
s Czech Institute of Credit Management.
celý článek »

Č R

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Human Power
Forum - Nové výzvy pro
HR
17.-18. 4. 2012, Hotel Zámek
Štiřín: diskuze HR managerů
RHK Brno: DPH v aktuálním
znění
12. 4. 2012, areál BVV Brno:
seminář pro účetní, daňové
poradce a ekonomy

Reference

PŘEČTĚTE SI NÁZORY FIREM NA ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Vždy nás velmi potěší, když podnikatelé, kteří využívají rozhodčí řízení, dají
najevo svoji spokojenost jak se samotnou arbitráží, tak se službami Unie pro
rozhodčí a mediační řízení ČR. Dovolte nám podělit se zde o tento dobrý pocit
a citovat několik vět z dopisů, které nám poslali zástupci společností
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, POZEMSTAV Prostějov a HIPS.
celý článek »

Novinky v legislativě

OBČANSKÝ ZÁKONÍK BYL PUBLIKOVÁN VE SBÍRCE ZÁKONŮ
V minulém newsletteru jsme vás seznámili se změnami, které do soukromého práva přináší nový občanský
zákoník. Tento zákoník, který s účinností od 1. ledna 2014 nahradí zákon z roku 1964 a mnoho dalších
zákonů, přináší novou moderní úpravu soukromoprávních vztahů. Ve čtvrtek 22. března 2012 již byl
publikován ve Sbírce zákonů, takže si můžete přečíst jeho plné a aktuální znění.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

POZNÁMKA K NOVELE ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti novela zákona
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna
k novelizaci publikovala na serveru Epravo.cz
zajímavou poznámku. Vyjadřuje zde mj. názor, že
dohoda o vyloučení pravomoci soudu a založení
pravomoci rozhodce by měla být nedotknutelná. Mgr. Jakub Tomšej v textu
upozorňuje na § 31 písm. g novely, podle něhož pochybení zvoleného
rozhodce při rozhodování sporu ze spotřebitelské smlouvy (resp. rozhodování
v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve
zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem) může vést
k neúčinnosti rozhodčí doložky.
celý článek »

Další novinka v našem
newsletteru
Vedle tří informačních ikon,
které značí přiložení příloh,
fotografií nebo videí
k jednotlivým článkům,
najdete nyní v newsletteru
i čtvrtou ikonu. Má podobu
zeměkoule a označuje, že
v článku najdete
hypertextový odkaz na
zajímavý informační zdroj.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PAVEL BÁRTA, POLAK CZ S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Specializujeme se na výrobu a prodej dílenského
a šatního nábytku a na výrobu a stavbu
montovaných hal a ocelových konstrukcí. Tomu také
odpovídá členění společnosti na divizi NÁBYTEK
a divizi HALY, z nichž každá má od roku 2009
samostatné vývojové středisko. Za dobu existence
firmy jsme realizovali nespočet montovaných hal
v tuzemsku i v dalších evropských státech – např.
v Rakousku, Estonsku, Rumunsku, Maďarsku

Vzory rozhodčích doložek

celý článek »

Zákon o rozhodčím řízení

a Rusku.

Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

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.)

