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CO O NÁS ŘÍKAJÍ SPOKOJENÍ KLIENTI?
Dlouhodobě usilujeme o to, aby každý z klientů Unie
pro rozhodčí a mediační řízení ČR byl s našimi
službami spokojen, a všechny připomínky se snažíme
při své činnosti zohledňovat. Proto je pro nás velmi
důležitá zpětná vazba. Těší nás, že názory na naši
práci jsou v drtivé většině případů pozitivní – ať už se
týkají služeb souvisejících s rozhodčím řízením, se vzdělávacími aktivitami nebo
třeba s naším lifestylovým magazínem Satisfakce. Zde si můžete přečíst
některé z nich z poslední doby.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Výzkum a
vývoj ve společnostech
15. 11. 2012, Praha: diskuzní
snídaně
RHK Brno: Vyjednávání a
argumentace v praxi
23. 10. 2012, Brno: seminář
pro manažery a obchodní
zástupce

Nové knihy

KOMENTÁŘ K ZÁKONU O SOUDNÍCH POPLATCÍCH
Nakladatelství C. H. Beck vydalo ve druhé polovině srpna v edici Beckovy
komentáře publikaci k zákonu o soudních poplatcích. Kniha obsahuje úplné
aktuální znění zákona, včetně sazebníku poplatků, s výkladem jednotlivých
ustanovení a judikaturou. Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají
placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné
k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví
výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich
nezaplacení, která řízení a osoby jsou od poplatků osvobozeny a kdy zaniká
povinnost zaplatit poplatek.
celý článek »

Vzdělávání

SEZNAMTE SE S HISTORIÍ NAŠICH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Vzdělávací aktivity Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR zahrnují v současnosti především pravidelně
konané semináře, školení připravovaná na míru a přednášky našich odborníků na akcích partnerů. Protože
však vzdělávání (nejen) podnikatelské veřejnosti ohledně mimosoudního řešení sporů a prevence vzniku
pohledávek po splatnosti přikládáme velkou důležitost, jsou naše aktivity v této oblasti mnohem širší. Abyste
se s nimi mohli seznámit, připravili jsme pro vás na našich webových stránkách novou sekci věnovanou právě
různým vzdělávacím aktivitám.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

JUDIKÁT: K PŘEZKUMU ROZHODČÍHO NÁLEZU
Není novinkou, že dle zákonné úpravy mají účastníci
rozhodčího řízení možnost přenést svůj spor před
obecné soudy, a to žalobou na zrušení již vydaného
rozhodčího nálezu. Zákon stanoví, že tento návrh na
zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán
do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té
straně, která se návrhem zrušení domáhá. Znamená to však rovněž, že
zákonné důvody, pro které je žaloba podána, lze měnit či rozšiřovat pouze
v této tříměsíční lhůtě? Jasnou odpověď dal Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí
vydaném 9. května 2012 pod sp. zn. 23 Cdo 3728/2011.
celý článek »

Vyšlo podzimní číslo
lifestylového magazínu
Satisfakce
V Satisfakci 3/2012 na vás
čeká např. rozhovor
s moderátorem Václavem
Moravcem nebo fotoreportáž
z neklidného Somálska. V pdf
si časopis můžete přečíst zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

JAROSLAV KLIMEŠ, FOODPACK S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Jsme velkoobchod s obalovým materiálem
a souvisejícím zbožím s vlastní výrobou
stretch fólie a přidruženou výrobou obalů z měkkých plastů – polyetylenových
folií. Zákazníkům také nabízíme možnost zakázkového konfekčního zpracování
včetně tisku.

Vzory rozhodčích doložek
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj společnosti?
FoodPack s. r. o. působí na našem trhu od roku 2003 jako samostatná
sesterská společnost firmy WRAP, s. r. o., která je pokračovatelem brněnské
velkoobchodní firmy Obalové materiály Těšinský založené v roce 1997.
celý článek »

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Inzerce

Archiv newsletterů je k dispozici zde.
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