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PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Závěr roku 2012 se kvapem blíží. Protože prosincový
newsletter Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR je
letošním posledním a protože nevěříme v ohlašovaný
konec světa, dovolte zde našemu týmu popřát vám
i všem vašim kolegům příjemné a ničím nerušené
prožití vánočních svátků. Do nastávajícího nového
roku vám pak přejeme mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Zkrátka ať je celý rok 2013 ve všech ohledech lepší, než byl ten letošní…
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Strategické
fórum
6. a 7. 12. 2012, Štiřín:
setkání top managerů
RHK Brno: Zvládání
konfliktních situací na
pracovišti
11. a 12. 12. 2012, Brno:
seminář soft skills

Nové knihy

NOVINKA: KOMENTÁŘ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU
Nakladatelství Linde Praha vydalo v září 2012 novou publikaci Právní úkony §
34 – § 51 občanského zákoníku. Autoři – Michaela Zuklíková a Jindřich Psutka
– v ní zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým
ustanovením občanského zákoníku, upravujícím právní úkony, doplněný
vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení čtenář zároveň
nalezne komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. ledna 2014.
celý článek »

Názor

V. SYWALA: HLAVNÍ VÝHODOU ARBITRÁŽE JE RYCHLOST ROZHODOVÁNÍ
Každé číslo našeho lifestylového magazínu Satisfakce obsahuje rubriku Klient, v níž čtenáře formou
rozhovoru seznamujeme se zástupci společností, které se rozhodly využívat rozhodčí řízení ve své firemní
praxi. V aktuálním vydání 4/2012 se jedná o Ing. Vladislava Sywalu – jednatele společnosti Messer
Technogas s. r. o. – člena mezinárodní skupiny Messer Group. Jedna z otázek rozhovoru se týkala právě
rozhodčího řízení a odpověď na ni byla natolik zajímavá, že jsme se rozhodli Vám ji přiblížit také zde.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

JEDNOSTRANNÉ PROHLÁŠENÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ
Smluvní pokuta slouží k zajištění splnění hlavního
závazku, a to v právu občanském i obchodním. Vůči
hlavnímu závazku je ve vztahu akcesorickém – váže
se na jeho platnost a v případě jeho zániku již
nemůže nově vzniknout povinnost k úhradě smluvní
pokuty. Smluvní pokutu lze jako preventivní nástroj
zajišťující splnění hlavního závazku sjednat pouze písemnou dohodou
uzavřenou mezi účastníky hlavní smlouvy, v níž se strany zavážou k plnění
zajišťovaného závazku.
celý článek »

Novela OSŘ byla
publikována ve Sbírce
zákonů
Novela občanského soudního
řádu byla 26. listopadu 2012
publikována ve Sbírce
zákonů. Přináší změny, které
by měly především zefektivnit
průběh občanského soudního
řízení. Více na našem webu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Osm otázek pro...

ING. ZDENĚK PETRŮ, DANEX-PLAST, S. R. O.
Čím se vaše společnost zabývá?
DANEX-PLAST, s. r. o. se zaměřuje na prodej
instalatérského materiálu pro vodu, topení
a plyn. Kromě obchodu zajišťujeme také
servis a poradenství – především ohledně
možnosti efektivního využití stávajících
i nových technologií v oblasti zařízení budov
a vytápění.
celý článek »

Naše služby a aktivity:
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.
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.)

