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Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a
turecký ITOTAM, uzavřely dohodu o
spolupráci

22.06.2022 10:02 | Tisková zpráva

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem

dohodu o spolupráci se svým tureckým protějškem ITOTAM.

Foto: priac.eu

Popisek: Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze - logo

reklama

Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke

zkvalitnění česko-tureckých obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím

v Turecku a v širším regionu východního Středomoří, a zároveň tureckým podnikatelům působícím

v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude

schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí.  Podnikatelské subjekty budou moci

využít podpory obou rozhodčích institucí. 

Smlouvu o spolupráci s ITOTAM v Istanbulu podepsal za českou stranu Alexander J. Bělohlávek,

místopředseda předsednictva PRIAC. Za vedení ITOTAM připojila svůj podpis paní Ebru Şensöz

Malkoç. Za tureckou stranu se dále zúčastnili  generální tajemnice ITOTAM Senem Bahçekapili
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Vincenzi  a pan M. Bugrahan Helvaci, vedoucí právního týmu soudu ITOTAM.

Obě instituce, PRIAC a ITOTAM, se zavázaly, že budou vzájemně informovat podnikatelské

subjekty v České republice a v Turecku o možnosti alternativního řešení sporů formou

institucionálního rozhodčího řízení u PRIAC a ITOTAM. Obě mezinárodní rozhodčí instituce budou

spolupracovat mimo jiné také na vzdělávání odborníků i široké podnikatelské veřejnosti pořádáním

společných vzdělávacích akcí a konferencí.

Prvním praktickým výsledkem uzavřené dohody bude zorganizování elektronického semináře, jenž

se má uskutečnit ještě letos v listopadu. Příspěvek za českou stranu na semináři se zřejmě bude

týkat základních principů rozhodčího řízení v Česku a v Turecku, významu rozhodčího řízení a

vykonatelnosti rozhodčích nálezů. 

PRIAC o mezinárodní aktivitě v tomto regionu informoval svého významného partnera - Svaz

průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Spolupráce PRIAC a ITOTAM má význam pro členy SP ČR

s obchodními vztahy v Turecku a v celém regionu východního Středomoří a severní Afriky. Pokud

budou firmy exportující z České republiky do Turecka nebo importující zboží z Turecka do ČR

preferovat ve smlouvách rozhodčí doložky k PRIAC nebo ITOTAM, posílí tím výrazným způsobem

právní jistoty svých obchodních případů.

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v
jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

123 - 4175230287/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Proč lidi, o kterých pochybujete dáváte na kandidátku?

Tvrdíte, že jste zařídil,aby nebyl Hlubuček lídr, ale kandidovat za Vás jste ho nechal. To vám přijde
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normální? Se pak nelze divit, že je politika prolezlá zkorupovaými lidmi a podvodníky.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
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