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Výročí

PRÁVĚ VYŠLO JUBILEJNÍ 25. ČÍSLO SATISFAKCE
Náš lifestylový magazín Satisfakce slaví malé
jubileum – na přelomu května a června vyšlo jeho již
pětadvacáté číslo. Jsme velmi rádi, že se časopis
tohoto výročí dožil v plné síle a že i na vaší straně
trvá chuť listovat jeho stránkami a nacházet na nich
radost a inspiraci. Těšíme se z každého pochvalného
dopisu, který redakčnímu týmu pošlete, a baví nás stále vymýšlet nová
témata.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Event
management
12. 6. 2013, Praha: seminář
pro pracovníky marketingu
RHK Brno: Podmínky
podnikání v Německu
14. 6. 2013, Brno: workshop o
trendech v podnikání

Akce

PRAHA PŘIVÍTÁ SVĚTOVÉ FÓRUM MEDIAČNÍCH CENTER
Už jen několik dnů zbývá do Světového fóra mediačních center, které v Praze
6.–8. června 2013 pořádá Union Internationale des Avocats ve spolupráci
s Českou advokátní komorou. Akce se zaměří na mediaci, předcházení sporům
v určitých odvětvích průmyslu, on-line řešení sporů, ADR v rámci sporů
spotřebitelů, využití překladatelských služeb a na problematiku odměny
závislé na výsledku mediace včetně interaktivní diskuze s panelisty.
celý článek »

Názor

ALEXANDER BĚLOHLÁVEK: ROZHODČÍ ŘÍZENÍ JE CELOSVĚTOVĚ NA VZESTUPU
V minulém newsletteru jsme vám v profilovém článku představili předního českého právníka, advokáta
a rozhodce profesora Alexandera Bělohlávka. Také jsme vám slíbili, že aktuálně chystané číslo našeho
magazínu Satisfakce přinese obsáhlý rozhovor s tímto expertem. Satisfakce už je na světě – a svůj slib jsme
splnili. Zde vám přinášíme alespoň malou ochutnávku z rozhovoru – konkrétně dvojici otázek, u nichž se
profesor Bělohlávek vyjadřoval k rozhodčímu řízení.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

ANALÝZA: ROZHODČÍ DOLOŽKA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAZÍCH
Na portálu epravo.cz vyšel velmi zajímavý článek,
který se zabývá možností uzavřít rozhodčí doložku
v pracovněprávních vztazích. Autor – rozhodce
a právník JUDr. Jaroslav Jenerál – v něm mj. uvádí:
"Rozhodčí smlouvu/doložku je v současné době
možné platně uzavřít pro veškeré majetkové spory
vyplývající z pracovněprávních vztahů (spory o výši mzdy, odstupného atd.),
jelikož se jedná o spory, ve kterých lze uzavřít soudní smír."
celý článek »

Nová publikace
o veřejných zakázkách
Nakladatelství Linde Praha
vydalo v květnu novou knihu
Zákon o veřejných
zakázkách. JUDr. Robert Krč
se v ní zaměřil na praktickou
aplikaci ustanovení zákona na
základě rozhodovaných
případů v minulosti. Více zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. DOBROMIL DVOŘÁK, IMPORK S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
IMPORK s. r. o. se zaměřuje na obchod
s vepřovým masem. Dovážíme chlazené
a mražené maso ve výsekových i výrobních
úpravách, přičemž našimi zákazníky jsou
výrobní i obchodní firmy.

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

Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj společnosti?
Na trhu naše firma působí od roku 2007, ale jednatelé se v oboru pohybují již
dlouhé roky. Snažíme se o maximální spokojenost zákazníků, a proto
spolupracujeme pouze s velkými a spolehlivými dodavateli. Zakládáme si na
včasných a bezvadných dodávkách, serióznosti a spolehlivosti.
celý článek »

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.
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