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DLUŽNÍK NEPLATÍ. CHCETE MU DÁT JEŠTĚ ŠANCI?
Jednou z častých příčin toho, že dlužník neplatí své závazky, je celková
výše dluhu a neschopnost dlužníka ji jednorázově uhradit. Pokud máte
obdobné problémy s dlužníkem i vy a chcete mu dát šanci závazek
postupně splatit, navrhněte mu splátkový kalendář s uznáním závazku.
V tomto dokumentu svůj dluh uzná co do výše i důvodu a zaváže se jej
zaplatit formou přesně dohodnutých splátek. Nejste si jisti, co vše by
uznání závazku mělo obsahovat? Stáhněte si jeho vzor zdarma
z webových stránek Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR:
www.urmr.cz/vzory_dokumentu/.
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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013
Podrobnosti a registrace »
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PROVĚŘTE SI ROZHODČÍ CENTRUM PŘEDEM
Rozhodčí řízení je účinným a rychlým nástrojem řešení majetkových sporů.
Aby však fungovalo bezproblémově, musí k jeho vedení být přistupováno
zodpovědně, se znalostí příslušné legislativy a procesních pravidel,
s dodržováním etických principů apod. Rozhodčích center, která arbitráž
zajišťují, je nejen v ČR celá řada. Jak si mezi nimi vybrat to opravdu po
všech stránkách profesionální?
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LEGITIMITA ARBITRÁŽNÍCH CENTER V ČR
I když rozhodčí (arbitrážní) centra působí v ČR už řadu let, stále ještě se
setkáváme s dotazy, zda jsou vůbec oprávněna sdružovat rozhodce a zaštiťovat
proces rozhodčího řízení. Samozřejmě jsou a následující řádky vysvětlí, z kterých
norem a principů tato legitimita vychází.
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KONFERENCE PŘIVÍTALA STOVKU STAVAŘŮ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Odborná konference ARBITRATION 09 - rozhodčí
řízení ve stavebnictví, pořádaná Unií pro rozhodčí
a mediační řízení ČR, přivítala ve čtvrtek 18. června
2009 v Hotelu Avanti v Brně přes sto zástupců
významných stavebních společností. Akci zaměřenou
na řešení problémů s horšící se platební kázní
odběratelů, pohledávkami po splatnosti, dodržováním
smluvních podmínek apod. navštívili mj. zástupci těchto společností
a institucí: CEMEX Czech Republic, CTP Invest, Česká asociace
konzultačních inženýrů, Dálniční stavby Praha, Deceuninck, HUTIRA BRNO, K4, KALÁB, STRABAG, Technologický park Brno a desítky dalších.

Na srpen připravujeme
speciální akci, při níž
budete mít možnost získat
slevu 1000 Kč z nákladů
rozhodčího řízení. Akce
bude spojena
s charitativní podporou
Nadačního fondu Modrý
hroch. O podrobnostech
vás budeme včas
informovat.

celý článek »
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.)

