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Rozhodčí řízení

VÝHODY ARBITRÁŽE V MEZINÁRODNÍCH SPORECH
Právní spory mohou v mezinárodním obchodu
znamenat značné náklady. Zvláště u destinací, jež
jsou Česku svým právním systémem vzdálené.
V případě uzavírání obchodních smluv mají strany, ať
už jde o exportéra či importéra, v zásadě dvě
možnosti. Buď otázku řešení případných sporů
vyplývajících z transakce ve vzájemné smlouvě neřešit (vyplyne z příslušných
právních řádů), anebo ji zvlášť upravit. V takovém případě je možné svěřit
ujednáním případné spory rozhodčímu řízení. Jaké má tento postup
v mezinárodním měřítku výhody?
celý článek »

ř í z e n í

Č R

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Motivovaní lidé
= úspěšná firma
12. 11. 2013, Brno:
konference pro management
a personalisty
top vision: Efektivní
logistika
28. 11. 2013, Praha: setkání
manažerů logistiky

Aktuálně

UKONČILI JSME VYDÁVÁNÍ MAGAZÍNU SATISFAKCE
Vedení Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se v říjnu 2013 rozhodlo ukončit
vydávání lifestylového magazínu Satisfakce. Věříme, že jste s časopisem
strávili příjemné chvíle a že se k jeho starším číslům budete rádi vracet – archiv
magazínu ve formátu pdf vám zůstane k dispozici na našich webových
stránkách.
celý článek »

Arbitráž v evropském kontextu

ČR USPĚLA V MEZINÁRODNÍM ŘÍZENÍ S NĚMECKOU SKUPINOU ECE
Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala
náhrady škody ve výši asi 1,8 miliard korun s úroky z důvodu údajného zmaření své investice do výstavby
obchodního centra Galerie Liberec. Jak spor vznikl? Developerská skupina ECE Projektmanagement chtěla
v centru Liberce postavit obchodní centrum.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM PODLE NOZ
S novým rokem vstupuje v účinnost nový občanský
zákoník a zákon o obchodních korporacích. Společně
přinášejí nová ustanovení také v oblasti společností
s ručením omezeným. Následující článek představuje
vybrané změny v této oblasti, které se dotknou
všech osob podnikajících skrze společnost s ručením
omezeným, jakož i těch, které se takovou společnost teprve chystají založit.
celý článek »

Co musejí znát budoucí
mediátoři při zkoušce?
Zajímá vás, jaké testové
otázky dostávají budoucí
mediátoři při písemné
zkoušce? Seznam více než
500 otázek najdete na webu
České advokátní komory.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ING. DANA HRAZDÍROVÁ, FEROBET S. R. O.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
FEROBET s. r. o. je moderní a dynamicky se
rozvíjející moravská firma, která vyrábí
široký sortiment betonových výrobků – od
různých dlažeb (zámkových, plošných či
vymývaných) přes ztracené bednění,
obrubníky, plotové tvárnice či bazénové
lemy až po zahradní architekturu.
Společnost sází na kvalitní výrobky, které vytváří pomocí nejmodernějších
technologií a za přísných kontrol kvality.
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

Inzerce

Insolvenční rejstřík
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