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Rozhodčí řízení

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ?
Rozhodčí řízení přináší oproti řešení sporu před
obecným soudem podnikatelům řadu výhod. Jednou
z nejvýznamnějších je rychlost, kdy lze vykonatelný
exekuční titul (rozhodčí nález) získat nikoliv v řádu let
jako u soudu, ale již za několik týdnů či měsíců.
Průměrná délka sporů řešených rozhodci sdruženými
u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR v současnosti činí 41 den.
celý článek »
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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Jak jít s firmou
k prosperitě?
29. 1. 2014
Brno: business snídaně na
téma Jak nastavit dlouhodobý
trend ve vývoji firmy směrem
vzhůru?
Agentura top vision:
Leadership - vedení lidí
27. a 28. 1. 2014
Praha: trénink pro manažery
s cílem maximalizovat
pracovní výkon týmu,
inspirovat a motivovat

PRAKTICKÉ INFORMACE K OBCHODNÍM MEDIACÍM
Ačkoliv zájem o obchodní mediace v České republice roste, nedostaly se
výhody tohoto alternativního způsobu řešení sporů ještě do všeobecného
povědomí podnikatelů. Jaká je role mediátora? Kdy k mediaci přistoupit? Jaké
jsou hlavní rozdíly mezi rozhodčím řízením a mediací? Co je výsledkem mediace
a jaký má pro strany přínos? Tím vším se zabývá článek Lindy Maršíčkové na
portálu Patria.cz.
celý článek »

Aktuálně

SPOLEČNOST ORCO OBNOVILA ARBITRÁŽ KVŮLI INVESTICI V CHORVATSKU
Developerská společnost Orco Property Group obnovila v prosinci mezinárodní arbitrážní řízení kvůli své
investici v Chorvatsku poté, co se v této věci nedohodla na urovnání se státem. Orco koncem roku 2012
podala žádost o arbitráž vůči chorvatské státní instituci ohledně firmy Sunčani Hvar. Jako důvod uvedla to, že
chorvatský privatizační fond od roku 2005 několikrát porušil smluvní závazky v souvislosti s realitami na
chorvatském ostrově Hvar. Tyto reality patří právě společnosti Sunčani Hvar.
celý článek »

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Právní téma

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VSTOUPIL V ÚČINNOST
S e z a č á t k e m r o k u 2 0 1 4 n a b y l ú č i n n o s t i nový
občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích
a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.
Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace
soukromého práva vstoupila zároveň v účinnost
i řada doprovodných předpisů, například katastrální
zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob. Nové zákony ruší více než 200 dosud účinných
předpisů.
celý článek »

Změna sídla společnosti
Připomínáme, že sídlo Unie
pro rozhodčí a mediační řízení
ČR, a.s. se změnilo
z dosavadní adresy Mlýnská
13 na adresu Cejl 91, Brno,
602 00. Adresa sídla
a korespondenční adresa jsou
tedy nyní shodné.

Osm otázek pro...

DŮLEŽITÉ ODKAZY

PETR KOTÍK, PATRON BOHEMIA A. S.

Naše služby a aktivity:

Čím se vaše společnost zabývá?
PATRON Bohemia a. s. se dlouhodobě 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.
Jak dlouho působíte na trhu a jaký byl dosud vývoj
společnosti?
Na českém trhu jsme od roku 1995, kdy jsme začínali jako malá obchodní
a servisní společnost. V roce 1999 PATRON zahájil výrobu vlastních výrobků
a následně i export do zahraničí. V současné době máme více než sto
zaměstnanců a naše výrobky jsou vyváženy do 50 zemí všech kontinentů.
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

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.
(Pokud máte poštu přesměrovanou, uvádějte prosím výchozí adresu.)

