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PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Rok 2014 už se chýlí ke konci a prosincový
newsletter Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR,
který právě čtete, je letošním posledním
newsletterem. Dovolte proto našemu týmu popřát
vám i vašim kolegům při této příležitosti příjemné
a klidné prožití vánočních svátků v ničím nerušené
atmosféře. Do roku 2015 vám pak přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v osobním i profesním životě. Těšíme se na spolupráci v novém roce.
celý článek »

ř í z e n í

Č R

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

RHK Brno: Manažerské
dovednosti
15. 12. 2014
Brno: Workshop pro
pracovníky na řídících pozicích
Agentura top vision:
Efektivní kalkulace
nákladů
11. 12. 2014
Praha: Kurz o moderním
řízení nákladů

Aktuálně

ZÁVĚRY KONFERENCE O PROJEDNÁVÁNÍ SPORŮ
Člen představenstva Karel Hájek a vedoucí právního oddělení Tereza
Vašíčková se za Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR zúčastnili 21. 11. 2014
odborné konference s názvem Soudní a mimosoudní projednávání sporů. Akce
se konala v rámci projektu Pražský právnický podzim 2014. Uspořádala ji
společnost Havlíček Brain Team a Česká advokátní komora ve spolupráci
s partnery a podporou Soudcovské unie ČR.
celý článek »

Nové knihy

C. H. BECK: MEZINÁRODNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ
Nakladatelství C. H. Beck vydalo v září letošního roku publikaci Mezinárodní správa společností kolektivu
autorů vedeného Zuzanou Čvančarovou. Jak mohou systémy správy společností zaujmout například
zahraniční investory? V dnešní době podniky hledají především netradiční a nové cesty, jak zlepšit
ekonomické výsledky, konkurenceschopnost a atraktivitu svého podnikání.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

EXEKUČNÍ SOUD A PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODČÍ SMLOUVY
Naše služby a aktivity:

Nejvyšší soud České republiky konstatoval ve svém
rozhodnutí ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo
3712/2012 v senátu složeném z předsedkyně JUDr.
Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra
Mikuška a Mgr. Víta Bičáka, že exekuční řízení je
ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není
oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu a nepřihlíží ani
k vadám nalézacího řízení.
celý článek »

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:
Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

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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