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Rozhodčí řízení

DALŠÍ ROZHODCI ZAPSANÍ NA SEZNAMU VEDENÉM
MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI
Další z rozhodců sdružených u Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR jsou zapsáni na seznamu
rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti
a mohou tak rozhodovat též spory vyplývající ze
spotřebitelských smluv. A ačkoliv se rozhodci
sdružení u Unie na tento typ sporů primárně
nezaměřují a jejich činnost směřuje výhradně k obchodním sporům
v podnikatelské sféře, považujeme to za další garanci kvality jejich práce.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

top vision: Mobilní
marketing
21. 8. 2013, Praha: seminář
pro manažery marketingu
RHK Brno: 51.
Podnikatelské setkání
5. 9. 2013, Golfový areál
Kaskáda: společenskosportovní akce

Aktuálně

NOVELA ZMĚNILA DOBU SPLATNOSTI FAKTUR
K 1. červenci 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která si klade za cíl zlepšení postavení
věřitele – zejména s ohledem na platební morálku obchodních společností.
Které hlavní novinky novela přinesla?
celý článek »

Nové knihy

C. H. BECK VYDAL OBSÁHLÝ KOMENTÁŘ K ZÁKONU O MEDIACI
Nakladatelství C. H. Beck vydalo v červnu 2013 v řadě Beckovy komentáře publikaci Zákon o mediaci –
komentář. Pod knihou je podepsán autorský tým ve složení JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Šárka Hájková,
PhDr. Dana Potočková MDR a Mgr. Jan Štandera. Publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb.
(účinný od 1. září 2012), včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

FIKCE DORUČENÍ V PŘÍPADĚ ADRESY OHLAŠOVNY
Účastník správního řízení (jakožto adresát správního
rozhodnutí) může být nemile překvapen, když zjistí,
že v důsledku fikce doručení zmeškal úkon např.
možnost podat odvolání proti rozhodnutí, které se
dotýká jeho práv či povinností, a to pouze v důsledku
skutečnosti, že je adresát přihlášen k trvalému
pobytu na adrese ohlašovny, kde si písemnosti nevyzvedává. Tento článek
převzatý z portálu Epravo.cz má za cíl informovat účastníky správních řízení
o důsledcích, které mohou nastat, pokud se nestarají o písemnosti, které jim
správní orgány doručují na adresu ohlašovny.
celý článek »

Naše společenské aktivity
Zajímají vás společenské
aktivity Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR, jako
pořádání vzdělávacích akcí
nebo podpora neziskových
organizací? Podívejte se na
náš web.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PETR KOTÍK, PATRON BOHEMIA A. S.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
PATRON Bohemia a. s. s e d l o u h o d o b ě
zaměřuje na výrobu rehabilitačních
pomůcek pro dospělé a především pro
tělesně postižené děti. Druhým naším programem je výroba dětských kočárků
a autosedaček. Jsme stoprocentně česká společnost s vlastním vývojem
kvalitních výrobků.
celý článek »

Vzory rozhodčích doložek
Vzdělávací program Unie
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

Inzerce

Zákon o rozhodčím řízení
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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