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Aktuálně

PŘEČTĚTE SI PODZIMNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU SATISFAKCE
V měsíci září vyšlo třetí letošní číslo našeho
lifestylového magazínu Satisfakce. Naleznete v něm
mimo jiné rozhovor s lékařem hokejové reprezentace
Zdeňkem Ziegelbauerem či slovenským výtvarníkem
Danielem Brunovským, cestopis z Maroka nebo
reportáž z oslav dušiček v Mexiku.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Facility
management vzdělávání
30. 10. 2013, Brno: úvod do
facility managementu
RHK Brno: Konference o
dopravě
10. 10. 2013, Brno:
konference o dopravní
infrastruktuře v JMK

Rozhodčí řízení

NOVÉ DOPORUČENÉ ZNĚNÍ ROZHODČÍCH DOLOŽEK
Jak jsme již avizovali v zářijovém newsletteru, právní oddělení Unie pro
rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. vypracovalo nové doporučené znění
rozhodčích doložek, které podle našeho názoru povede ke zvýšení ochrany
práv a právních zvyklostí uživatelů rozhodčího řízení v obchodních vztazích.
Důvodem pro vyhotovení nového doporučeného znění rozhodčích doložek se
stala některá rozhodnutí obecných soudů z poslední doby, která jsou v přímém
rozporu s platnými právními předpisy.
celý článek »

Partnerství

STALI JSME SE PARTNEREM PRESTIŽNÍHO SETKÁNÍ VÝROBNÍCH ŘEDITELŮ
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se stala partnerem prestižního setkání výrobních ředitelů a manažerů
Manufacturing Management Forum, které se koná ve dnech 14. až 15. listopadu 2013 v OREA Hotelu Atrium
v Otrokovicích. Pořadatelem akce je vzdělávací agentura top vision.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

ROZHOVOR S PŘEDNÍM ČESKÝM MEDIÁTOREM
Na portálu Finance.cz vyšel zajímavý rozhovor
s právníkem a mediátorem Petrem Němcem. Proč má
alternativní řešení sporů podle jednoho z prvních
českých mediátorů smysl? Proč věří tomu, že jsou lidé
v České republice ochotní se dohodnout
mimosoudně? Jak samotný proces mediace probíhá?
To vše se v článku dozvíte. V newsletteru jsme pro vás připravili malou ukázku
z interview.
celý článek »

Pravidelné semináře
o rozhodčím řízení
Chcete se dozvědět více
o rozhodčím řízení, jeho
výhodách a využití
v každodenní praxi? Přihlaste
se na seminář Rozhodčí
řízení: efektivní nástroj na
řešení pohledávek.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

DAVID BEDNÁR, LB BOHEMIA, S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
LB Bohemia, s. r. o. se již třináct let zabývá uceleným
ložnicovým programem – výrobou a distribucí lůžek
a matrací pro civilní sektor, nemocnice či ústavy
sociálních péčí. Opomenout nesmím ani výdej
zdravotnických pomůcek.

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

Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj
společnosti?
Jak jsem již zmínil, na trhu jsme od roku 2000. Vývoj
společnosti směřoval od našeho primárního zájmu – distribuce matrací – až
k ucelenému programu pro civilní sektor (hotely, nemocnice ad.) i koncového
klienta.
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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