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Ocenění

SATISFAKCE OPĚT ZÍSKALA OCENĚNÍ TOP RATED
Náš lifestylový magazín Satisfakce opět po roce uspěl
v soutěži firemních publikací Zlatý středník 2011.
V konkurenci desítek periodik získala Satisfakce
v kategorii Nejlepší B2C časopis prestižní Certifikát
vysoké profesionální úrovně TOP Rated. Velmi nás
těší, že odborná porota takto ohodnotila práci
našeho redakčního týmu a že nám tak dala pozitivní zpětnou vazbu ohledně
cesty, kterou jsme se s celkovou koncepcí magazínu vydali už před pěti lety na
jaře roku 2007.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Podpora
podnikatelů k exportu
5. 6. 2012, Hotel Aria Praha:
diskuzní snídaně
RHK Brno: Hospodářská
soutěž
5. 6. 2012, BVV Brno:
seminář o soutěžním právu

Akce

TOP VISION USPOŘÁDALA JIŽ 14. ROČNÍK CFO FORA
Partner Unie, společnost top vision, uspořádala 17.–18. května 2012 další
ročník konference CFO Forum. Cílem fóra, jehož se zúčastnili i manažeři Unie,
se stala výměna zkušeností, názorů a diskuse o aktivní roli finančního
managementu při zvyšování hodnoty společnosti. Akce přivítala v hotelu
Zámek Štiřín nedaleko Prahy téměř odmdesát finančních ředitelů a zástupců
managementu.
celý článek »

Nové knihy

PRÁVĚ VYCHÁZÍ PUBLIKACE O ZMĚNÁCH V OBČANSKÉM PRÁVU
O novém občanském zákoníku, který byl v březnu publikován ve Sbírce zákonů, jsme vás už v newsletteru
podrobněji informovali. Nyní k této problematice vydává nakladatelství C. H. Beck publikaci Nový občanský
zákoník – srovnání nové a současné úpravy občanského práva. Cílem knihy je stát se základní pomůckou,
s jejíž pomocí se čtenář ve změnách snadno zorientuje.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

MEDIAČNÍ ZÁKON JIŽ ČEKÁ NA PODPIS PREZIDENTA
Nový zákon o mediaci v netrestních věcech, o němž
jsme vás podrobněji informovali v našem magazínu
Satisfakce 1/2012 (strana 69), přinese významnou
změnu legislativy. Hlavním důvodem navrhované
právní úpravy je snaha umožnit všem osobám
alternativní řešení konfliktů v rychlém a kultivovaném
mimosoudním řízení za asistence třetí neutrální osoby: mediátora.
Mediátorovým cílem zde je pomoci stranám ke smírnému vyřešení sporů.
Dalším východiskem vzniku zákona se stala snaha ulevit přetíženým soudům.
Shrneme-li zákon v několika slovech, přinese především jasná pravidla pro
mimosoudní řešení sporů: Určuje, jak má řízení probíhat, kdo se může stát
mediátorem i to, jaké účinky má výsledná dohoda.
celý článek »

Přečtěte si nové vydání
magazínu Satisfakce
Právě vychází letošní druhé
číslo lifestylového magazínu
Satisfakce. Můžete si v něm
přečíst např. rozhovor se
zpěvákem Davidem Kollerem
nebo reportáž z italských
městských dostihů palio.
V pdf je časopis ke stažení
zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PETR KLOUČEK, MAX WAY, S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
MAX WAY provádí montáže klimatizačních zařízení
do bytů, kanceláří a budov, zaměřujeme se také na
montáž tepelných čerpadel. Specializujeme se na
značky LG Electronics, Samsung a Panasonic.

Vzory rozhodčích doložek

Jak dlouho působíte na trhu?
Naše firma je na trhu od roku 2004. Začínali jsme
jako velkoobchodní společnost, postupně jsme
rozšířili své aktivity také na školení a montáže
klimatizací.
celý článek »

Hlídání insolvence - CESR

Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference

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.
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.)

