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PREZENTOVALI JSME ARBITRÁŽ DAŇOVÝM PORADCŮM
Stali jsme se partnerem oslav 20. výročí založení
Komory daňových poradců ČR. Členové Komory se při
slavnostním setkání a konferenci mohli 7. června
2013 na výstavišti v Brně seznámit s rozhodčím
řízením i s magazínem Satisfakce s obsáhlou přílohou
o daních. Přímo v místě konání oslav – pavilonu
A brněnského výstaviště – jsme připravili společný stánek s týmem systému
CESR – Czech Economic Subjects Rating.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Cloud
Computing - praktické
využití
11. 7. 2013, Praha: seminář
pro IT pracovníky a manažery
RHK Brno: 51.
Podnikatelské setkání
5. 9. 2013, Golfový areál
Kaskáda: společenskosportovní akce

Ze světa rozhodčího řízení

ČEZ ZAHÁJIL MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽ PROTI ALBÁNII
Energetická skupina ČEZ zahájila mezinárodní arbitráž proti Albánii. Požaduje
náhradu škody za to, že Albánie neochránila její investici do tamní distribuční
společnosti CEZ Shpërndarje. Albánský regulační úřad totiž v lednu sebral ČEZ
kontrolu nad albánskou dceřinou společností.
celý článek »

Akce

PRAHA V ČERVNU HOSTILA 18. SVĚTOVÉ FÓRUM MEDIAČNÍCH CENTER
18. Světové fórum mediačních center, které se uskutečnilo 6.–8. června 2013 v Praze, se zaměřilo především
na mediace pro banky a finanční instituce, mediace ve sportu, otázky success fee v mediaci, spotřebitelskou
mediaci, mediace on-line a prevenci sporů. Akce se zúčastnily významné osobnosti z oboru ADR – např.
Thierry Garby (Co-prezident a zakladatel Světového fóra mediačních center UIA, čestný advokát Pařížské
advokátní komory, mediátor a rozhodce) nebo Colin Wall (Co-prezident Světového fóra mediačních center
UIA, bývalý předseda Hong Kong Mediation Council, akreditovaný rozhodce a mediátor).
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
Insolvenčních řízení stále přibývá – v posledních
měsících počet těch nově zahájených pravidelně
přesahuje 3000. Pokud je se subjektem insolvenční
řízení zahájeno, je soudem na místo stávajícího
vedení podnikatele dosazen insolvenční správce,
který od této chvíle společnost řídí. V rukách
insolvenčního správce je soustředěna velká moc, která je na druhé straně
vyvážena požadavky na odbornost a dalšími ustanoveními insolvenčního
zákona. Co tato odpovědnost obnáší?
celý článek »

Nová publikace o zániku
závazků započtením
Nakladatelství Linde Praha
vydalo v červnu novou knihu
Zánik závazků započtením Současný právní stav
a změny v novém
soukromém právu. Kniha se
věnuje podrobnému
vysvětlení a praktické aplikaci
institutu započtení. Více zde.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. JANA PUCHAROVÁ, ANGLASS S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
Společnost ANGLASS s. r. o. se specializuje na
potisk s využitím různých technologií –
sítotisku, tampoprintu a digitálního tisku.
Dokážeme potisknout celé výrobky i jejich součásti, jednoduché i složité tvary.
Tiskneme na různé materiály, především však na sklo, plasty a papír. Našimi
zákazníky jsou hlavně lisovny plastů a výrobci nápojů a kosmetiky, ale
i reklamní agentury. Pro ně tiskneme plastové díly, obalové sklo na nápoje či
kosmetické obaly. Dodáváme a tiskneme i reklamní předměty a sklenky
s potiskem na akce různých zájmových skupin a spolků. V oblasti digitálního
tisku je naše produkce zaměřena především na samolepky, bannery a jiné
velkoformátové grafiky. Zabýváme se i pískováním, které nám dává rozšířené
možnosti dekorace skla.
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
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