Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR, a.s.

“

FUNDAMENTUM AUTEM EST IUSTITIAE FIDES,
ID EST DICTORUM CONVENTORUMQUE
CONSTANTIA ET VERITAS.
Marcus Tullius Cicero

”

Základem spravedlnosti je důvěra,
to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.
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SLOVO ÚVODEM
Aniž si to uvědomujeme, denně vstupujeme do desítek
právních vztahů, zavazujeme se k různým úkonům a přijímáme závazky dalších stran. Z každého takového vztahu
bohužel mohou potenciálně vzniknout potíže, které hrozí
přerůst ve spor.
S ohledem na neustále rostoucí životní tempo, složitost
vztahů i nejednoduchou ekonomickou situaci každý z nás
při řešení případných sporů logicky usiluje o nalezení
řešení tou nejoptimálnější cestou. Cestou, po které nebude nutné jít příliš
dlouho, která povede k cíli bez zbytečných zákrut a výdajů a která pokud
možno neskončí totálním zničením vztahu, který by do budoucna mohl být
opět pro obě strany přínosný.
Mnoho lidí na celém světě – a mezi nimi i mnoho podnikatelů – už zjistilo,
že rozhodčí řízení je tou pravou cestou. Ne náhodou tak představuje významnou formu řešení sporů na poli národním i mezinárodním. Tuto platformu
využívají právnické osoby, nadnárodní korporace i státy, běžné je dokonce
užití rozhodčího řízení pro řešení sporů mezi státy a podnikatelskými
subjekty. Jeho výhody uznávají i významné osobnosti z oblasti práva – např.
přední česká expertka na arbitráž, profesorka Naděžda Rozehnalová, hovoří
o rozhodčím řízení jako o „dobrovolném postoupení řešení sporu neutrální
třetí straně, rozhodcům či rozhodčímu senátu, která vydá po provedení řízení
závazné a vykonatelné rozhodnutí.“
Rozhodce může dle platné legislativy působit zcela samostatně – jako tzv.
rozhodce ad hoc. Takto vystupující arbitr však jen stěží zaručí vyřízení
žalob od jednoho žalobce s rozvětvenou klientelou, tím méně potom od
více subjektů. Pravděpodobně se mu ani nepodaří subjektům využívajícím
rozhodčí řízení stabilně poskytovat tuto službu komplexně, kvalitně implementovat pravidla arbitráže do ﬁremní kultury a současně zajistit svou nezávislost. Navíc nemůže poskytovat další účinný způsob řešení sporů – mediaci.
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. vznikla jako první české rozhodčí
a mediační centrum, tedy servisní společnost, která poskytuje podporu u ní
sdruženým rozhodcům a mediátorům. To, že vykonává administrativu související s procesem rozhodčího řízení, posiluje nezávislost těchto rozhodců
a umožňuje jim naplno se věnovat posuzování důkazních materiálů a nalézání spravedlnosti. Obdobně je tomu v případě mediátorů. Kromě zajišťování
administrativně-ekonomických služeb se Unie též věnuje osvětové činnosti
v oblasti alternativních metod řešení sporů, pořádá podnikatelská setkání
a vzdělávací akce – v podobě školení a seminářů, workshopů či konferencí.
Její odborníci také působí jako odborní lektoři a publicisté.
Další informace o našich aktivitách naleznete na stránkách této brožury i na
našem webu www.urmr.cz. Věřím, že vás naše vize zaujme a že i vy budete
mít možnost přesvědčit se o všech výhodách rozhodčího řízení.

Karel Hájek
předseda představenstva

NAŠE FILOZOFIE A VIZE
Arbitráž neboli rozhodčí řízení vznikla jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje poctivým podnikatelům domoci se svých
práv bez obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných
soudů. S podobným posláním byla založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále i jen Unie). Usilujeme o vytváření spravedlivého
obchodního prostředí, v němž každý získá to, co mu právem náleží. Proto se
dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva,
tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Naším cílem je tyto
hodnoty hájit, a to jak na úrovni společenské, v mezilidských a obchodních
vztazích, tak i ve sporech vedených a rozhodovaných rozhodci a mediátory
sdruženými u Unie.
Vize a cíle společnosti jsou ztělesněny v těchto slovech:

“

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

”

V době, kdy domoci se spravedlnosti bohužel není snadné ani rychlé, chceme
nabízet alternativu k řešení obchodních sporů u soudu. Alternativu, která
při dodržení všech zákonných norem a pravidel přispívá k ozdravění českého
podnikatelského prostředí, transparentnějšímu nalézání spravedlnosti
a zachování dobrých vztahů mezi stranami sporu. Jako servisní organizace
proto poskytujeme administrativní a další podporu sdruženým rozhodcům ad
hoc, kteří se tak mohou plně koncentrovat na svoje poslání – řešení a rozhodování sporů. Těší nás, že i díky této podpoře mohou tito nezávislí odborníci
odvádět profesionální práci a usilovat – pokud je to alespoň trochu možné
– o vedení stran sporu ke smírnému řešení.
V souladu s naší ﬁlozoﬁí usilujeme též o zvyšování povědomí českých podnikatelů o rozhodčím řízení i o boření některých mylných mýtů o něm. Proto
nejen dlouhodobě pořádáme vlastní vzdělávací akce zaměřené na používání rozhodčího řízení v praxi, ale také se účastníme odborných i byznys
konferencí, workshopů a seminářů, při nichž seznamujeme zájemce s touto
moderní metodou řešení a předcházení sporů. Co se týče osvěty, myslíme
i do budoucna a podporujeme nadané studenty právnických fakult, kteří
se např. účastní mezinárodních soutěží zaměřených právě na alternativní
metody řešení obchodních sporů.
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HISTORIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR byla založena v roce 2005 jako první
ryze komerční rozhodčí a mediační centrum v České republice. Ještě v témže
roce navázala spolupráci s prvními rozhodci i mediátory a sestavila základní
pravidla pro vedení sporů. V následujícím roce pak společnost zahájila
svou obchodní činnost, jako první v zemi spustila vlastní portál pro vedení
rozhodčího řízení on-line a její lektoři začali vzdělávat podnikatele v oblasti
alternativních způsobů řešení obchodních sporů.
Ani v dalších letech se vývoj nezastavil. Společnost dále propracovávala
své služby, získávala nové klienty ze všech oborů a navazovala partnerství. Nejdůležitější mezníky dosavadního rozvoje naleznete v následujícím
přehledu.

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY ROZVOJE SPOLEČNOSTI

2005
2006
2007
2008
2009

vznik Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
koncem roku vydán Jednací řád, Nařízení o nákladech rozhodčího
řízení a ostatní dokumenty pro rozhodování sporů
sestaven Seznam rozhodců a Seznam mediátorů
zahájení obchodní činnosti a sestavení obchodního oddělení
spuštění on-line soudního fóra E-ARBITER®
zahájení pravidelných celostátních vzdělávacích akcí
uvedení komplexního systému řešení smluvních vztahů a z nich
vyplývajících podnikatelských rizik CICERO®
členství v Asociaci pro elektronickou komerci (APEK)
pořádání seminářů se přesunulo do všech českých krajských měst
vydání veřejného příslibu o přijetí a zajištění projednání každé
žaloby, která bude doručena dle platného Jednacího řádu
počet klientů přesáhl 100
začátek vydávání lifestylového magazínu Satisfakce
proniknutí se vzdělávacími aktivitami do desítky společností
z TOP 100 ﬁrem ČR a do bankovního a ﬁnančního sektoru
počet proškolených manažerů přesáhl 1000 osob
členství v Hospodářské komoře ČR
zahájen provoz Informačního systému pro klienty
spolupráce s programem CEPOT a Diplomatickým fórem
spolupráce na vytváření systému CESR poskytujícím kreditní informace o českých ekonomických subjektech
zavedení několika nových typů seminářů a školení
rozšířeny kancelářské prostory a administrativní zázemí
tým zaměstnanců se oproti roku 2008 zdvojnásobil
uspořádána odborná konference ARBITRATION 09
magazín Satisfakce uspěl v prestižních soutěžích Česká cena za PR
a Zlatý středník
uspořádána dosud největší sportovně-společenská akce: golfový
turnaj GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR 2009
účast na prestižní mezinárodní konferenci Mimosoudní řešení sporů
zahájení sponzoringu studentů práv předních univerzit

2010
2011

akvizice společnosti Soﬁs Partner, s. r. o. – zpřístupnění programu
CESR (www.cesr.cz - hlídání insolvence atd.) klientům
navázání partnerství se společností Konference s. r. o. a účast na
jejích oborových konferencích
magazín Satisfakce obhájil umístění v soutěžích
uspořádán 2. ročník golfového turnaje
web Unie byl zařazen do prestižního projektu Národní knihovny ČR
WebArchiv
uskutečněna restrukturalizace společnosti, která přispěla k dalšímu
zefektivnění služeb Unie, zrychlení její administrativy a zlepšení
komunikace mezi odděleními
magazín Satisfakce zvítězil v soutěži Česká cena za PR v kategorii
Klasická ﬁremní média a byl tak ohodnocen jako nejlepší ﬁremní
časopis v ČR
navázání partnerství se společností top vision s. r. o. a účast na
jejích podnikatelských vzdělávacích akcích
uspořádán 3. ročník golfového turnaje s dosud nejvyšším počtem
účastníků
navázání mediálních partnerství s prestižními časopisy Leaders
Magazine a Brno Business
zahájení spolupráce se společností KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA A DATA
počet klientů v roce 2011 dosáhl 1100
počet přijatých rozhodčích žalob v roce 2011 meziročně vzrostl
o 400 %
Unie sdružuje na dvě desítky kvaliﬁkovaných rozhodců a mediátorů
Unie řeší spory o částky ve výši od tisíců do desítek milionů
zatímco v roce 2010 činila průměrná délka řešení sporů 44 dnů,
v roce 2011 jen 38
přímým marketingem společnost oslovila už více než 750 000
podnikatelských subjektů
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NAŠE SLUŽBY
Služby Unie jsou zaměřeny na business sféru a jsou v oboru unikátní svou
komplexností. Těžiště činnosti spočívá v administrativní podpoře sdružených rozhodců a mediátorů – tedy v zajišťování procesu rozhodčího řízení
a zajišťování obchodních mediací. Dále společnost pořádá vzdělávací akce –
semináře a ﬁremní školení se zaměřením na podnikání bez dlužníků a řešení
pohledávek, zprostředkovává právní poradenství a klientům poskytuje klientské služby a servis.

MEZI SLUŽBY UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR PATŘÍ
Zajišťování procesu rozhodčího řízení a související servisní činnost
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů
mezi stranami, který vychází ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Lze
v něm rozhodovat v podstatě všechny majetkové spory (s výjimkou sporů
vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání). Rozhodnutí sporu
rozhodcem má obdobné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je soudně vykonatelné. Unie působí především jako servisní organizace vykonávající administrativu související s rozhodčím řízením
(nikoliv rozhodování sporů, to je v rukou rozhodců). Poskytuje servis
jak rozhodcům, tak stranám sporu. Jedná se např. o příjem rozhodčích
žalob, doručování a archivaci dokumentů, správu portálu E-ARBITER®
(www.e-arbiter.cz) pro vedení arbitráže on-line apod.
Provádění obchodních mediací
Mediace či mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu
za aktivní účasti třetí osoby: mediátora. Jde o zcela dobrovolný postup stran
a vychází z jejich přání ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelného konsenzu – bez nutnosti zahájit rozhodčí nebo soudní
řízení. Jedná se o neautoritativní metodu, neboť mediátor nemá pravomoc
k vydání závazného rozhodnutí ani pravomoc donucovací. Tento de facto
nezávislý manažer přináší do problému odborný náhled zvenčí. Usiluje
o vyřešení situace, nikoliv o vítězství v řízení. Úspěchem je uzavření mediační dohody, která tvoří nový výchozí bod spolupráce znesvářených stran.
Pořádání vzdělávacích akcí
Vzdělávací akce pořádané Unií zahrnují především semináře, které účastníkům zprostředkovávají nejmodernější poznatky z oblasti smluvních vztahů
a z nich vyplývajících rizik. Cílem je seznámit členy ekonomicky činné veřejnosti s efektivními trendy v řešení sporů, včetně jejich právních důsledků
a využití v praxi. Vzdělávání zahrnuje také návody na předcházení vzniku
konﬂiktů nebo metodiku postupů uzavírání smluvních vztahů. Další typ
vzdělávací akce představuje ﬁremní školení, jehož cílem je naučit zaměstnance přicházející do styku s pohledávkami pracovat s výhodami arbitráže.
Lektorská činnost
Naši specialisté se podílejí na vzdělávání podnikatelů nejen prostřednictvím akcí pořádaných Unií. S příspěvky z oblasti mimosoudních metod
řešení sporů se aktivně účastní také celostátních i mezinárodních oborových
a mezioborových konferencí, seminářů a workshopů. Pořadateli těchto akcí
jsou renomované společnosti – např. vydavatelství Economia nebo agentury
Konference, top vision a Qualiform. Dále odborníci Unie přednášejí na vysokých školách – např. na Rašínově vysoké škole – a odborných sympoziích
pořádaných právnickými fakultami.

Publikační činnost
Právníci Unie publikují odborné články v různých periodicích – mj. v Leaders
Magazine a Brno Business. Jejich právní rozbory jsou pravidelně zveřejňovány v lifestylovém magazínu Satisfakce i našem elektronickém newsletteru, důležité pojmy a aktuality z oblasti rozhodčího řízení jsou publikovány
a vysvětlovány taktéž na webu www.urmr.cz.
Poradenská a konzultační činnost
Jedná se především o návrhy implementace navržených postupů do ﬁremní
dokumentace a každodenního chodu společnosti, konzultace ohledně
postupů jednání v konkrétních případech a zprostředkovávání kvaliﬁkovaného právního poradenství. Unie též poskytuje odborné názory médiím
a orgánům státní správy.

Více zde:

http://www.urmr.cz/o-nas/sluzby/

VÝHODY SPOLUPRÁCE
Usilujeme o vytváření poctivého podnikatelského prostředí, o předvídatelnost a transparentnost v řešení sporů a o zvyšování právní jistoty. S tím
souvisí jednak přísné dodržování všech procesních a dalších pravidel, jednak
dlouhodobá snaha o špičkovou úroveň našich služeb. Vždy chceme být o krok
napřed a nabízet něco navíc.

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
je první komerční rozhodčí a mediační centrum v ČR
jako první české rozhodčí centrum poskytuje širší ekonomické
a ekonomicko-organizační služby
jako první v oboru založila vlastní portál pro vedení rozhodčího
řízení on-line – E-ARBITER®
jako jediná společnost v oboru pravidelně pořádá vzdělávací akce
se dlouhodobě aktivně zapojuje do společenského života
podporuje neziskové a charitativní organizace
pořádá vlastní kulturní, sportovní, společenské a další akce

Využíváním našich služeb získáte
konkurenční výhody
schopnost předcházet sporům
efektivní nástroje na řešení sporů
nárůst zisku
zvýšení právní jistoty
srovnání cash-ﬂow
rozšířené možnosti podnikání
zajištění pohledávek a jejich vykonatelnost
úspory za právní služby
aktuální informace z oblasti rozhodčího řízení
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REFERENCE
Mezi subjekty využívajícími doporučené znění rozhodčích doložek Unie
naleznete společnosti z mnoha oborů průmyslu, obchodu i služeb z celé
České republiky. Patří mezi ně např.:

“

Rozhodčí řízení chápu jako prostředek,
který dokáže zrychlit, zlevnit a zefektivnit řešení
sporů. Na rozdíl od soudního řízení navíc zachová
dobré vztahy mezi stranami a přispívá ke smíru.
JUDr. Renata Vesecká
Někdejší nejvyšší státní zástupkyně

”

ŘEKLI O NÁS...
Kvalitu našich služeb i její vnímání obchodními partnery si neustále ověřujeme. Získané poznatky jsou pro nás pozitivní motivací pro další práci
i podnětem k zamyšlení nad jejím vylepšováním. Zástupci společností spolupracujících s Unií a účastníci vzdělávacích akcí se o našich službách vyjádřili
např. takto:

Miroslav Hrančík, DEKTRADE a. s.
„Jsem velmi rád, že při řešení sporů prostřednictvím arbitráže
spolupracujeme s tak kvalitním a spolehlivým partnerem, jakým
je Unie. Naše rozhodčí žaloby jsou vždy neprodleně zpracovány,
díky vzorům dokumentů a konzultacím se nevyskytují žádné
formální nedostatky. Pokud řízení dospěje až k vydání rozhodčího nálezu, je nám pokaždé doručen včas a se všemi zákonnými
náležitostmi.“

Petr Hort, FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
„Zúčastnil jsem semináře Unie s názvem Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek. Tato vzdělávací akce beze
zbytku splnila má očekávání a rád bych ji doporučil i o statním
zájemcům o arbitráž. Takto komplexní informace jinde získáte
jen stěží.“

ˆ

Michal Vodička, ELKOV elektro a. s.
„Rozhodčí řízení jednoznačně vnímám jako dobře fungující
nástroj, který nám už několikrát pomohl. Nemít dnes ve smlouvách rozhodčí doložky je podle mě sebevražda. Když se spor řeší
u soudu, trvá to obvykle tak dlouho, že o své peníze přijdete.
A hlavně, za krize se vyklubalo mnoho podvodníků, pro které je
datum splatnosti na faktuře jen bezvýznamné číslo.“

JUDr. Ladislav Soukup, advokát
„Považuji arbitráž za skutečně efektivní metodu. Mnoho
subjektů však nepoužívá rozhodčí doložky zodpovědně a vybírá
si rozhodčí centra, která nemají kredibilitu a nedokáží doložky
správně sestavit a zavést. Až v Unii pro rozhodčí a mediační
řízení ČR jsem nalezl rozhodčí centrum, které funguje skutečně
profesionálně a kvalitně.“
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Mgr. Jan Hnilička, JAS ČR, a. s.
„Nedávno jsem dostal do e-mailové schránky newsletter Unie.
Narazil jsem v něm na článek pojednávající o tom, že za poslední
měsíce se rozhodčí řízení rozšiřuje mezi mnoho velkých společností. Byl jsem mile překvapen, když jsem v jejich přehledu nalezl
několik našich největších konkurentů. Vím tak, že doložky používají i ostatní v našem oboru.“

Ing. Svatopluk Mikuška, GOLD GROUP s. r. o.
„Rozhodčí řízení využíváme především jako preventivní nástroj
– mnozí z našich zákazníků již vědí o rychlosti a účinnosti
tohoto způsobu řešení sporů, a proto své závazky včas hradí.
Jako s prostředkem předcházení sporů tak jsme s arbitráží velmi
spokojeni. A totéž platí i o situaci, kdy ke sporu skutečně dojde.
Naše rozhodčí žaloba byla Unií bez odkladů přijata a postoupena k řešení rozhodci. Na základě důkazů byl pak bez průtahů
obvyklých u soudu vydán i rozhodčí nález.“

Petr Fajstavr, ATLAS COPCO s. r. o.
„S rozhodčím řízením má naše společnost jen ty nejlepší zkušenosti. Ve všech případech, kdy jsme podávali rozhodčí žalobu,
byla spolupráce s Unií bezproblémová: Žaloba byla bez prodlení
postoupena rozhodci, také samotné řízení probíhalo velice rychle.
Rozhodčí nález jsme vždy obdrželi v průběhu pouhých několika
málo týdnů. Tento nástroj budeme jistě využívat i v budoucnu.“

ˆ

Ivona Spáčilová, JOYCE ČR, s. r. o.
„Ráda bych poděkovala Unii za to, že mi poskytla argumenty,
které může naše společnost využít pro zákazníky, s nimiž podepisujeme obchodní dokumenty obsahující rozhodčí doložky.
Díky zkušenostem pracovníků Unie tak dokážeme efektivně
přesvědčit zákazníka, aby nám rozhodčí doložku podepsal.“

Ing. Petr Hartych, G 2 - trans, s. r. o.
„Příjemně mě překvapilo, jak rychle bylo rozhodčí řízení u Unie
vedeno. Díky tomu a rychlé práci exekutorů se nám zdánlivě nedobytná pohledávka ze Slovenska už vrací ve splátkách. Jsem velmi
spokojen, že arbitráž vedená u Unie takhle funguje. Obdobné
případy jsem řešil uznáním závazku se splátkovým kalendářem,
nyní nechám zavést rámcové smlouvy.“

Martin Havlík, Inter Cars Česká republika s. r. o.
„Zpočátku jsme pohledávky řešili u soudu, což nebyla jednoduchá
ani rychlá cesta. Poté jsme na workshopu vstoupili do kontaktu
s Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR a uvědomili si, že
rozhodčí řízení je účinnějším nástrojem než zdlouhavé upomínkování a vhodnějším nástrojem než přehnaně tvrdé vymahačské
postupy. Na samotné Unii pak oceňujeme především kvalitní
klientskou péči i pořádání mnoha akcí – vzdělávacích a třeba
sportovních, kde lze získat zajímavé kontakty a vyměnit si zkušenosti s lidmi využívajícími stejný nástroj.“

ˆ

Igor Benedik, MPL TRADING, spol. s r. o.
„Jsem stále spokojený se službami Unie a rychlost pro mě byla
v oblasti správy pohledávek vždy důležitá. Když naše spolupráce začínala, byl jsem mile překvapen, že mám rozhodčí
nález na stole asi za tři měsíce od podání rozhodčí žaloby. Dnes
jsem dostal poštou rozhodčí nález po měsíci od podání žaloby,
a to je pro mě naprosto úžasné. Zvláště v době krize, kdy se
problematika neplatičů ještě prohlubuje, je takto rychle vydaný
exekuční titul přesně to, co potřebujeme.“

Ivo Baláš, BALUS Stavebniny, a. s.
„Díky kvalitě administrativy Unie dospěly všechny spory k rychlému vydání rozhodčího nálezu. Dlužníci tak nestihli své peníze
učinit nedostupnými – jak se často stává při zdlouhavém řešení
sporu u soudu – a naše společnost mohla prostřednictvím exekucí
od těchto neplatičů získat velkou část toho, co jí dlužili.“

Ing. Pavel Blažek, BAPA s. r. o.
„Naše rozhodčí žaloba byla neprodleně přijata a postoupena
k řešení rozhodci. Rozhodčí nález dal za pravdu skutečnému
stavu věcí a uložil dlužníkovi svůj dluh vůči nám splatit.
Rozhodnutí sporu jsme navíc měli v rukou za pouhých několik
týdnů – bez jakýchkoliv obstrukcí, zdržení a průtahů častých
u řízení soudního, a přitom legálně a spravedlivě.“

Další reference:

http://www.urmr.cz/reference/
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SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Nezaměřujeme se pouze na svoji hlavní obchodní činnost. Aktivně se zapojujeme také do společenského života – např. pro své klienty a partnery připravujeme různé akce, podporujeme neziskové organizace a vydáváme vlastní
lifestylový magazín a newsletter.

VYDÁVÁME LIFESTYLOVÝ MAGAZÍN SATISFAKCE
Od roku 2007 vydáváme prestižní lifestylový magazín Satisfakce se čtvrtletní periodicitou, jehož prostřednictvím neformálně komunikujeme s našimi
klienty, partnery i širší odbornou veřejností. Primárně je Satisfakce určena
osobám ve vedoucím postavení ve významných společnostech i institucích.

Magazín je nositelem exkluzivního životního stylu a čtenářům přináší
původní rozhovory, reportáže, příběhy a recenze, které představují osobnosti
z mnoha oborů, atraktivní místa, události, aktivity i díla. O kvalitě časopisu
svědčí nejen pozitivní ohlasy čtenářů, ale také pravidelné úspěchy v soutěžích ﬁremních periodik Zlatý středník a Česká cena za PR. Ve druhé jmenované soutěži náš časopis za ročník 2010 zvítězil v kategorii Klasická ﬁremní
média a byl tak ohodnocen jako nejlepší ﬁremní časopis v České republice.

JSME HRDÝMI SPONZORY STŘELCE DAVIDA KOSTELECKÉHO
David Kostelecký patří k nejúspěšnějším sportovním střelcům současnosti.
V brokové disciplíně trap dosáhl jako reprezentant České republiky už mnoha
mezinárodních úspěchů – v aktuálním olympijském cyklu např.:
1. místo OH Peking
2. místo na SP San Marino 2009
3. místo na MS Slovinsko 2009 (družstva)
4. místo na MS Slovinsko 2009
2. místo na ME Bělehrad 2011
1. místo na ME Bělehrad 2011 (družstva)
2. místo na MS Bělehrad 2011
2. místo na MS Bělehrad 2011 (družstva)

Zároveň David Kostelecký patří mezi významné popularizátory sportovní
střelby a přitahuje k tomuto někdy neprávem opomíjenému odvětví
zaslouženou pozornost. Vedení Unie se rozhodlo podpořit Kosteleckého úsilí
o účast na Olympijských hrách v Londýně (2012) i další propagaci sportovní
střelby v České republice. V každém roce předolympijské přípravy Unie
Kosteleckému věnuje peněžní dar, který pokryje část nákladů na trénink.

Stali jsme se tak hrdým sponzorem špičkového sportovce, který si svými
výkony, profesionalitou i skromností získal mnoho příznivců. Velmi nás těší,
že od roku 2008 je David Kostelecký také kmotrem našeho lifestylového
magazínu Satisfakce.
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PODPORUJEME CHARITATIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
Ne každý člověk má to štěstí, že na svět přijde duševně či tělesně zdravý.
A i mnoho lidí, kteří zdraví jsou, trpí chudobou, hladem, následky úrazů či
dopady válek. Není v lidských silách všem potřebným pomoci, každá pomoc
však má smysl.
Rozhodli jsme se podporovat činnost organizací, které lidem v nouzi nezištně
podávají pomocnou ruku. Propagujeme jejich aktivity a pořádáme dobročinné
aukce v jejich prospěch. Věříme, že naši klienti a partneři sdílejí ﬁlozoﬁi Unie
a taktéž činnost těchto organizací podpoří. Dosud jsme navázali spolupráci
například s těmito charitativními a vzdělávacími neziskovými organizacemi:

Amnesty International – dobrovolné hnutí lidí z celého
světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv
a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají
veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Nyní má 3,2 milionu členů a sympatizantů.

Člověk v tísni – obecně prospěšná společnost, která
realizuje humanitární pomoc a dlouhodobé rozvojové
projekty. Podporuje snahy o demokratizaci a dodržování
lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky
zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky.

Kociánka – otevřené zařízení poskytuje služby sociální
péče a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným
mentálním postižením, které podstatně snižuje normální
způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání.
Příprava na sociální začleňování a povolání je realizována
ve spolupráci se speciálními školami.

Wikipedia – mnohojazyčná webová encyklopedie se
svobodným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je globální
šíření volně přístupných encyklopedických informací.
Hlavními pravidly Wikipedie jsou ověřitelnost, encyklopedická významnost a nezaujatý úhel pohledu.

Nadační fond proti korupci – fond usiluje o ﬁnanční
i morální podporu odvážlivců upozorňujících na významné
korupční kauzy. Bojuje proti korupci jako speciﬁckému
případu krádeže, podporuje projekty potírající korupci
a vytváří databázi případů korupce ve veřejné správě.
Přispívá tak k budování etických hodnot.

Nadace Partnerství – nejvýznamnější česká nadace
podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech ČR. Dlouhodobě pomáhá nevládním organizacím,
obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí,
stimuluje trvale udržitelný rozvoj a mezisektorovou
spolupráci.

JSME DLOUHODOBÝM PARTNEREM NADAČNÍHO FONDU MODRÝ HROCH
Dlouhodobě podporujeme především Nadační
fond Modrý hroch. Tento fond spolupracuje
s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. Jeho cílem
je především zlepšení léčebně-preventivní péče
o poraněné děti, zpříjemnění prostředí v době
jejich ústavní léčby a podpora medicínského
výzkumu. Konkrétně pak fond usiluje o doplnění
ne zcela adekvátního vybavení traumatologických center, rozšíření péče o volný čas hospitalizovaných dětí a podporu
výzkumu v oblasti prevence dětských úrazů.

Od roku 2008 ve prospěch fondu pravidelně pořádáme dobročinné akce.
V listopadu 2008 jsme připravili charitativní aukci uměleckých fotograﬁí
Roberta Vana a Petra Šebla, jejíž výtěžek byl využit při pomoci dětským pacientům Fakultní nemocnice Brno. Součástí našich golfových turnajů GOLF CUP
UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR se každoročně stávají vložené
soutěže na hřišti i na golfové akademii a dobročinná tombola. Při těchto
akcích se nám pro poraněné děti povedlo pokaždé získat desítky tisíc korun.

Aktivitám Nadačního fondu Modrý hroch napomáháme i na mnoha dalších
úrovních – ať už materiálně, nebo našimi příspěvky do charitativních dražeb.
Usilujeme také o propagaci fondu a šíření povědomí o jeho činnosti: např.
na našich webových stránkách, v elektronickém newsletteru a v magazínu
Satisfakce.

14 | 15

POŘÁDÁME SPOLEČENSKÉ AKCE PRO NAŠE KLIENTY
Pro své klienty a partnery pravidelně připravujeme zajímavé akce – od kulturních přes vzdělávací a sportovní až po gurmánské.

Vzdělávací akce – kromě účasti našich lektorů na mnoha prestižních vzdělávacích akcích sami pořádáme semináře a školení se zaměřením na řešení
sporů a prevenci jejich vzniku, metodiku uzavírání smluvních vztahů a další
související problematiku. Všechny tyto akce pořádáme v pečlivě vybíraných
designových prostorách a účastníkům poskytujeme nadstandardní servis.

Sportovní akce – nejvýznamnější sportovně zaměřenou akcí, kterou pořádáme, je GOLF CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR. Golfový
turnaj, který se koná každé září na hřišti Kořenec, pravidelně hostí na dvě
stovky hráčů i nehráčů a již si získal velmi dobré jméno. Od ostatních turnajů
ho odlišuje především ojedinělá atmosféra a doprovodný program složený
z outdoorových aktivit i ochutnávek kulinářských specialit, vín, sektů, rumů
a doutníků.

Velmi nás těší, že mnoho účastníků o této akci opakovaně hovoří jako
o nejlepším turnaji sezóny. Abychom naplnili jejich očekávání, každoročně
začleňujeme do programu nové aktivity a nápady.

Společenské akce – mezi našimi akcemi nechybějí ani společenská setkání
v podobě galavečerů, při nichž se naši klienti a partneři mohou potkávat
a bavit v příjemné atmosféře. Součástí těchto večerů jsou charitativní aukce,
hudební vystoupení, kulinářské zážitky či módní přehlídky.

Konference – pořádáme konference, jejichž program se orientuje na speciﬁka prevence a řešení sporů v různých oborových oblastech. Rozsahem dosud
největší z nich se stala konference ARBITRATION 09 – Rozhodčí řízení ve
stavebnictví. Program byl zaměřen mj. na horšící se platební kázeň odběratelů, pohledávky po splatnosti, dodržování smluvních podmínek apod. Akce
přivítala v Brně přes sto podnikatelů z oboru, kteří zde získali praktické
informace pro překonání negativních důsledků ekonomické krize od špičkových ekonomů, specialistů na rozhodčí řízení, mediátorů a dalších expertů.
Na odbornou část programu navázal společenský galavečer v luxusní restauraci U Kastelána.

Při všech těchto akcích věnujeme maximální pozornost spokojenosti
našich hostů, zajímavé náplni i celkové atmosféře. Pečlivě vybíráme originální prostory, neotřelé aktivity i partnery, kteří nám umožňují začlenit do
programu vždy něco navíc. Těší nás, že mnozí z účastníků o těchto událostech hovoří jako o ve svém oboru velmi výjimečných a rádi na ně vzpomínají.

Více na:

http://www.urmr.cz/spolecenske-aktivity/
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PODPORUJEME PRESTIŽNÍ AKCE NAŠICH PARTNERŮ
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se zapojuje do společenského života
i podporou a sponzoringem zajímavých akcí, které pořádají naši partneři
i další společnosti a organizace. Opět se jedná o aktivity spadající do nejrůznějších oblastí.
Kulturní akce – podporujeme výstavy, při nichž mají renomovaní i začínající
umělci možnost prezentovat svá neotřelá díla a pohled na svět veřejnosti.
Jde především o expozice fotograﬁí, plastik nebo obrazů. Jmenujme např.
výstavu abstraktních obrazů Radovana Krause v Břeclavi, kterou jsme podpořili v březnu 2011.

Sportovní akce – kromě pořádání vlastních golfových turnajů podporujeme také další sportovní akce. Např. v srpnu 2010 jsme ﬁnančně podpořili
prestižní mezinárodní tenisový turnaj žen ITS CUP 2010, který v Olomouci
uspořádala tenisová akademie ITS Tennis centre. Na antukových kurtech se
zde utkalo přes šest desítek hráček z řady zemí.

Společenské akce – mezi událostmi, jejichž partnerem se stáváme, nechybí
ani společenské akce, které mají často charitativní přesah. Jednou z nich
byla v červnu 2010 módní přehlídka Fashion Sensation v brněnské Galerii
Wannieck. Cílem slavnostního večera, jehož hlavní náplň tvořila přehlídka
modelů návrhářky Ivety Řádkové s názvem Harlekýn, byla ﬁnanční podpora
dětí trpících spinální svalovou atroﬁí. Díky akci se na jejich léčbu povedlo
získat 400 000 korun.

PARTNERSTVÍ
Abychom mohli svým klientům poskytovat stále nové služby a zkvalitňovat
ty stávající, navazujeme partnerství s institucemi a společnostmi různého
zaměření. Partnery si pečlivě vybíráme, aby ze spolupráce s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší. Další rovinu partnerství představuje
např. naše ﬁnanční podpora nadaných studentů týmů právnických fakult.
Mezi naše partnery např. patří:

Economia – největší české vydavatelství ekonomických
a odborných periodik, zakládající člen Unie vydavatelů
a člen Evropské asociace ekonomického tisku (European
Business Press). Mezi jeho nejvýznamnější a nejznámější
periodika patří zejména Hospodářské noviny, Ekonom
a Marketing & Media.

Konference – společnost specializovaná na pořádání
odborných oborových konferencí. Na základě dlouhodobých zkušeností připravuje program těchto akcí a jejich
organizaci podle aktuálních trendů v jednotlivých odvětvích. Konference jsou určeny pro vrcholový a střední
management, ředitele, majitele společností a odborníky.

KUPEG úvěrová pojišťovna – společnost, jejímž posláním je poskytovat klientům ochranu před riziky nezaplacení pohledávek ze strany odběratelů, a to v oblasti
tuzemského i zahraničního obchodu. Kromě základních
produktů pojištění pohledávek nabízí též vystavovaní
pojistných záruk.

Masarykova univerzita – druhá největší vysoká škola
v ČR a největší na Moravě. Je jednou z nejvýznamnějších
tuzemských vzdělávacích, vědeckých a výzkumných institucí a uznávanou univerzitou s tradicí od roku 1919. Její
Právnická fakulta patří k nejprestižnějším akademickým
pracovištím právního zaměření v regionu.

top vision – společnost působící na trhu rozvoje manažerů. Ročně připraví více než 10 velkých manažerských
fór, přes 200 otevřených tréninkových a seminárních dnů
a stejný počet tréninkových dnů na klíč pro ﬁrmy. Její
akce za rok navštíví více než 2500 účastníků a vystoupí
na nich na 500 osobností.

Univerzita Palackého v Olomouci – druhá nejstarší
univerzita v České republice a zároveň nejstarší na
Moravě. Její Právnická fakulta byla zřízena v roce 1991
a v současnosti má akreditovány programy Právo a právní
věda, Právní specializace, Evropská studia a Teoretické
právní vědy.
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ZÁVĚR
Ačkoliv by spravedlnost měla být dostupná rychle a nekomplikovaně každému
člověku, bohužel tomu tak není. Neúměrná délka soudního řízení a jeho
nákladnost často nahlodávají důvěru v to, že se jí lze v reálném čase a bez
horentních výdajů vůbec dočkat. Naštěstí však stále existují způsoby, jak se
spravedlnosti dovolat. A rozhodčí řízení mezi nimi zaujímá přední místo.
Věříme, že i díky našemu působení, ﬁlozoﬁi a přístupu k právu každého
člověka domoci se svých nároků napomáháme ve společnosti zmíněnou
skepsi alespoň zmírňovat.
Usilujeme o to, aby mezi podnikateli vznikalo co nejméně konﬂiktních
situací a aby ty, kterým se zabránit nepodaří, byly vyřešeny smírně. Zároveň
však chceme prosazovat práva poctivých lidí oproti vychytralosti podvodníků
a notorických dlužníků. Doufáme, že znalosti a profesionalita našeho týmu
a jeho schopnost řešit i ty nejobtížnější problémy přispívají k větší transparentnosti a čistotě českého podnikatelského prostředí.
Pokud chcete o naší společnosti a o rozhodčím řízení získat další informace,
neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených na obálce
této brožury. Rádi se vám budeme věnovat, zodpovíme vaše dotazy a vždy
vám vyjdeme vstříc.

Více informací na:

http://www.urmr.cz

Partner

Hlídání insolvenčního rejstříku • Kompletní adresář subjektů
Rating českých ekonomických subjektů • Sledování dlužníků

www.CESR.cz

KONTAKTY
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
IČ / DIČ:

27166147 / CZ27166147

Sídlo:
Ofﬁce:

Mlýnská 13, 602 00 Brno
Cejl 91, 602 00 Brno

Recepce:
GSM brána:
Fax:
E-mail:
Web:

+420 545 242 592
+420 739 573 440
+420 545 210 245
unie@urmr.cz
www.urmr.cz

