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ROZHODČÍ ŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ I LÍDŘI OBORŮ
Přes nesporné výhody rozhodčího řízení se některé
společnosti tento moderní nástroj na řešení
dlužníků stále obávají začít využívat. A to často
bez toho, aby jejich zodpovědní zástupci své
obavy dokázali racionálně zdůvodnit. Kvalitu
a účinnost arbitráže přitom jednoznačně dokazuje,
že ji do systému správy pohledávek a smluvních vztahů zavádí stále více
velkých renomovaných společností a lídrů v nejrůznějších oborech.
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Rozhodčí řízení - efektivní
nástroj na řešení
pohledávek
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SLEVA Z ROZHODČÍCH POPLATKŮ VE VÝŠI 50 %
Máte v dokumentech zavedené rozhodčí doložky, ale dosud jste nepodali
jedinou rozhodčí žalobu? Chcete si vyzkoušet rychlost a efektivitu
arbitráže? Nebo rozhodčí řízení běžně používáte a chcete prostě ještě více
ušetřit? Nyní máte výjimečnou příležitost – opět po roce jsme pro vás na
měsíc březen připravili speciální slevovou akci.
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NAVŠTIVTE OBOROVÉ KONFERENCE NAŠEHO PARTNERA
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se stala dlouhodobým partnerem společnosti Konference, s. r. o.
Naši právní specialisté na jejích prestižních konferencích pravidelně vystupují s příspěvky o rozhodčím
řízení.

Právní téma
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

VZTAH MEZI UNIÍ A ROZHODCI
Setkáváme se s mylným názorem, že rozhodci
zapsaní na Seznamu rozhodců jsou zaměstnanci
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
Obdobně bývá přeceňován i vztah rozhodců k Unii.
Jaký tento vztah ve skutečnosti je? Rozhodce je
osobou určenou k řešení sporu mezi dvěma
smluvními stranami. Je možné jej určit dohodou, popř. v dohodě odkázat
na způsob, kterým má být určen. Tento rozhodce rozhoduje podle pravidel,
která si strany dohodly. Případně – pokud se na nich nedomluvily – mohou
vést řízení způsobem, který sám rozhodce považuje za vhodný.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO
MAGAZÍNU SATISFAKCE
Právě vyšlo první letošní číslo
našeho lifestylového
magazínu Satisfakce.
V nejbližších dnech bude
poštou doručeno všem
abonentům.

Archiv newsletterů je k dispozici zde.
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