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Nové knihy

ROBERT CHOLENSKÝ NAPSAL PRŮVODCE MEDIACÍ
Přední český expert na mediaci Robert Cholenský
vydal ve spolupráci s nakladatelstvím LINDE PRAHA
obsáhlou publikaci s názvem Praktický průvodce
mediací podle nové právní úpravy. Kniha je věnována
alternativním metodám řešení sporů neboli ADR (z
anglického Alternative Dispute Resolution) a jejich
využití při řešení netrestních věcí (sporů). V první části se zabývá ADR obecně:
Uvádí jejich definice, podává stručný přehled, předkládá příklady ADR v naší
současné legislativě a historii. Dále se věnuje výhodám řešení sporů
prostřednictvím ADR, zákonnými předpoklady jejich fungování, postavení
účastníků či základním principům a vztahům mezi ADR.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: 5 + 1 nejvíce
stresujících situací
v obchodní praxi
16. 4. 2013, Praha: trénink
pro obchodníky
RHK Brno:
50. Podnikatelské setkání
24. 4. 2013, Brno: workshop
a slavnostní večer

Charitativní činnost

PODPOŘILI JSME AKTIVITY AKADEMIE NADÁNÍ
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR dlouhodobě podporuje charitativní
a vzdělávací organizace působící v mnoha oblastech. Jednou z forem pomoci je
propagace aktivit těchto subjektů v magazínu Satisfakce, další např. pořádání
dobročinných aukcí. Aktuálně jsme podpořili organizaci Akademie nadání, které
jsme darovali starší počítače a pomohli jí tak vybavit kanceláře.
celý článek »

Názor

DANIEL FOŘT: ARBITRÁŽ NÁM UMOŽŇUJE RYCHLE ZÍSKAT EXEKUČNÍ TITUL
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 připravovaném vydání 2/2013 se jedná o Daniela Fořta – ředitele renomované společnosti
Schachermayer spol. s r. o. Část rozhovoru se týkala právě rozhodčího řízení a byla natolik zajímavá, že jsme
se rozhodli Vám ji přiblížit také zde.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

SNĚMOVNA PODPOŘILA DOPROVODNÉ NORMY K OZ
Poslanecká sněmovna podpořila 19. března 2013
balíček zákonů, které reagují na změny v soukromém
právu, především na nový občanský zákoník. Kodex
má být účinný od ledna roku 2014. Nyní bude soubor
norem dále posuzován ústavně-právním výborem.
Konkrétně se jedná o novelu insolvenčního zákona,
doprovodný zákon k občanskému zákoníku, nový zákon o zvláštních řízeních
soudních a o novelu občanského soudního řádu.
celý článek »

Společnost Sofis partner
spustila CESR 3.1
Naše dceřiná společnost Sofis
partner spustila v březnu
novou verzi systému CESR Czech Economic Subjects
Rating. Mezi novinky patří
např. podrobnější ratingová
karta či ekonomické analýzy
subjektů. Systém CESR
naleznete na www.cesr.cz.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. MARTIN LUKÁNEK, MINOVA BOHEMIA S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Minova Bohemia s.r.o. se zaměřuje na prodej
zboží a poskytování služeb v oblasti hornictví,
podzemního a pozemního stavitelství a patří
mezi přední hráče v oboru dodávek
a realizace kotevních a injekčních systémů.
Naše společnost je součástí celosvětové
skupiny Minova International. Ta spadá pod
australskou společnost Orica, která je předním dodavatelem výrobků pro důlní
průmysl a stavebnictví. Filozofii skupiny Minova naplňuje pět základních kritérií,
jimiž se řídí při vývoji materiálů a technologií a při jejich použití na stavbách:
bezpečnost především, celkové řešení problému, sdílení úspěchů i neúspěchů,
technická pomoc kdekoliv a kdykoliv a maximální odborná podpora našim
partnerům.
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
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.
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