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Akce

PLES JAKO BRNO NADCHL, POBAVIL I POMOHL
Naše společnost vstupuje nejen do partnerství
týkajících se firemního vzdělávání (viz např. článek
níže), podnikání a dobročinnosti, ale také originálních
společenských událostí. Přesně do této kategorie
spadá také mediální partnerství Plesu jako Brno –
vrcholné akce letošní plesové sezóny. Pořadatelem
společenského večera, který se konal v pátek 30. března 2012 v brněnské
Wannieck Gallery, se stala agentura One PR.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

One PR: Párty na parníku
26. 5. 2012, Brněnská
přehrada: párty při příležitosti
festivalu ohňostrojů
RHK Brno: O vlivu světové
ekonomiky
24. 5. 2012, VUT v Brně:
přednáška o provázanosti
české ekonomiky se světem

Partnerství

STALI JSME SE PARTNEREM SPOLEČNOSTI IVITERA
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR navázala partnerství se společností
IVITERA a.s., která mj. provozuje portály EduCity.cz a Slevokurzy.cz zaměřené
především na firemní vzdělávání. Např. na prvně jmenovaném portálu
naleznete na 40 000 školení, kurzů a poradenství od 2700 firem. IVITERA také
každoročně vydává Katalog vzdělávání – prezentaci našeho vzdělávacího
programu v letošním vydání si prohlédněte zde.
celý článek »

Nové knihy

VYCHÁZÍ KOMENTÁŘ K NOVELE ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Již od 1. dubna 2012 je účinná novela zákona o rozhodčím řízení, o níž jsme vás v našem newsletteru
několikrát informovali. Nyní k této novelizaci vydává nakladatelství Linde Praha obsáhlou publikaci – Zákon
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem, jejímž autorem je rozhodce JUDr. Luděk
Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. Kniha poskytuje praktický obšírný výklad k jednotlivým ustanovením novelizovaného
zákona doplněný u každého ustanovení stávající platnou judikaturou.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ K ROZHODČÍM SMLOUVÁM
Krajský soud v Brně se v září 2011 vyjádřil ve svém
rozsudku vydaném ve věci sp. zn. 44 Co 246/2010
k platnosti rozhodčích smluv tak, že námitka
neplatnosti rozhodčí smlouvy může být v rozporu
s dobrými mravy. V dané věci přitom soud vycházel
z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5.
2009 sp. zn. 12 Cmo 496/2008 a Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 5. 2011, sp.
zn. 31 Cdo 1945/2010. V obou rozhodnutích soudy dospěly k závěru, že
přezkoumávané rozhodčí smlouvy byly uzavřeny neplatně, jelikož strany se
nedohodly na určení rozhodce ani na pravidlech rozhodčího řízení.
celý článek »

Názory na naše služby
Zajímá vás, jaký názor na
rozhodčí řízení a na naše
služby mají společnosti, které
ho aktivně využívají? Přečtěte
si jejich referenční dopisy na
našem webu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Osm otázek pro...

PETR HROBAŘ, MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ, S. R. O.
Čím se vaše společnost zabývá?
Merida Hradec Králové, s.r.o. se specializuje
zejména na prodej sanitárního zařízení,
drobné úklidové techniky a profesionální
úklidové chemie.
celý článek »

Naše služby a aktivity:
Vzory rozhodčích doložek
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:

Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

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.)

