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Nové knihy

VYCHÁZÍ PUBLIKACE O ARBITRÁŽI V ZEMÍCH EVROPY
Nakladatelství C. H. Beck vydalo v závěru loňského
roku obsáhlou publikaci Rozhodčí řízení v zemích
Evropy, která podrobně informuje o právní úpravě
a praxi rozhodčího řízení téměř ve všech státech
našeho kontinentu – včetně standardů stálých
rozhodčích soudů a institucí. Autorem knihy je
renomovaný expert v oblasti arbitráže, advokát a rozhodce s rozsáhlou
mezinárodní praxí profesor Alexander J. Bělohlávek.
celý článek »
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top vision: Finance pro
nefinanční manažery
19. 2. 2013, Praha: seminář o
finančním myšlení
RHK Brno: Změny v účetní
a daňové legislativě
14. 2. 2013, Brno: seminář o
aktuálních novelizacích

On-line zdroje

ČAK ZVEŘEJNILA E-MANUÁL K MEDIACI
V souvislosti s grantovým projektem „Evropské zkušenosti v mediaci a jejich
implementace do českého právnického prostředí“, který je spolufinancován
Evropskou komisí a jehož partnery jsou Česká advokátní komora a Bruselská
advokátní komora, zveřejnila ČAK v elektronické podobě soubor dokumentů
a návodů k mediaci. Tento soubor obsahuje následující materiály: E-manuál
o mediaci, Mlčenlivost v mediaci, Etika v mediaci, Zákon o mediaci, Zákon
o soudních poplatcích, Směrnici 2008/52/ES a Evropský etický kodex
mediátora.
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Názor

ROBERT NEČAS: ARBITRÁŽ JE ÚČINNÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VYMAHATELNOSTI
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 aktuálně chystaném vydání 1/2013 se jedná o Roberta Nečase – jednatele společnosti STAPPERT
Česká republika spol. s r. o. 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

NOVINKA V EXEKUCÍCH: POSTIŽITELNOST MAJETKU
MANŽELA POVINNÉHO
S účinností od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti
zdánlivě nevýrazná novelizace občanského soudního
řádu, která navzdory dřívějším verdiktům Nejvyššího
soudu ČR umožňuje exekutorům postihnout účet
a příjmy manžela povinného. To, že je manžel
povinného plnohodnotným účastníkem exekučního
řízení, jakmile jsou exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
patřící do společného jmění manželů, není nic zvláštního. Přelomovou novinkou
ve zmíněné novele je však skutečnost, že s jejím nabytím účinnosti skončila
doba, kdy byl příjem či účet manžela povinného exekucí nepostižitelný.
celý článek »

Povinnost plátců DPH
sdělit čísla účtů
V rámci novely zákona o DPH
mají plátci této daně nově
povinnost sdělit správci daně
čísla účtů používaných pro
jejich ekonomickou činnost.
Od 1. dubna 2013 budou tyto
údaje zveřejněny na webu
Daneelektronicky.cz. Další
informace zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. LUBOR MOTEJLEK, M & K, STAVEBNÍ SERVIS

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Naše společnost M & K , s t a v e b n í
servis spol. s r. o. se prioritně zabývá
prodejem koupelnového vybavení, sanitární techniky a dalších příbuzných
sortimentů. Převážnou většinu zboží odebíráme přímo od výrobců v ČR, část
sami dovážíme ze zahraničí, především z Polska, Německa a Itálie. Toto zboží
distribuujeme několika stovkám obchodních partnerů v celé zemi. Velkoobchod
disponuje rozsáhlými skladovými zásobami a vlastním vozovým parkem, což
umožňuje jejich pravidelné zásobování. Maloobchodní prodej pak v regionu
zabezpečuje naše maloobchodní koupelnové centrum v Městci Králové, které
na výstavní ploše prezentuje nejen celý náš sortiment koupelnového vybavení
včetně obkladů a dlažeb, ale nabízí i zařízení kuchyní a další nábytek.
celý článek »

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