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NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE
Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek

Brno - 12.11.2013
Brno - 10.12.2013

Už několikrát jsme se setkali s názorem věřitelů, že
rozhodčí řízení nemá smysl využít, pokud dlužné částky
nedosahují statisícové výše. Některé společnosti tak
stále raději čekají na obvykle marné kroky dlužníků
a většinou posléze pohledávky bohužel jen odepisují.
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KONFERENCE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V SÍDLE OMBUDSMANA
Odborníci Unie ve dnech 21. a 22. září 2009 spolu s dalšími experty
přednášeli na mezinárodní konferenci Mimosoudní řešení sporů v sídle
veřejného ochránce práv v Brně. Akce byla prvním setkáním osob
s odborným zájmem o alternativní metody řešení sporů v České republice
a Unie se díky své reputaci v oboru stala jediným komerčním rozhodčím
centrem, které bylo mezi přednášející přizváno.
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GOLFOVÝ TURNAJ UNIE: ZÁBAVA I DOBROČINNOST
Na golfový turnaj Golf Cup Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR 2009
zavítalo 10. září 2009 na hřiště v Kořenci přes sedm desítek hráčů
a šest desítek nehráčů. A čekala na ně nejen příjemná hra a vydařené
počasí, ale i doprovodný program a možnost zúčastnit se charitativní
akce ve prospěch Nadačního fondu Modrý hroch.
Po přivítání hostů obchodní ředitelkou Unie Štěpánkou Faranovou
a manažerem resortu Vlastimilem Šteflem zahájily jednotlivé flighty hru
postupným startem z jamek č. 1 a 10. V nádherném počasí, v dobré náladě a s osvěžujícím
občerstvením u srubu turnaj pokračoval do odpoledne, hráči se v jeho průběhu zúčastnili také
vložených soutěží longest drive a nearest to the pin. Na jamce č. 7 mezitím probíhala speciální soutěž
ve prospěch Nadačního fondu Modrý hroch, v níž se hráči utkali s profesionálním golfistou Miroslavem
Stehlíkem.
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NÁKLADY PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uplatnit náklady vzniklé v souvislosti s domáháním se své pohledávky lze
dvěma způsoby. První možností je jejich upravení smlouvou mezi účastníky
řízení. Náklady vyhotovení a zaslání upomínky jsou tak explicitně vyjádřeny
v závazkovém vztahu a následně uplatňovány po dlužníkovi v rámci řízení.
Formulace nákladů na takovouto upomínku musí být co nejjednoznačnější na ní záleží, kdy jsou tyto náklady splatné, popř. jakým způsobem mají být
dlužníkovi vyúčtovány.

NOVÉ ČÍSLO SATISFAKCE

Nové číslo lifestylového
magazínu Satisfakce bylo
doručeno do sídla vaší
společnosti. Přejeme
příjemné čtení!
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