
 

 

Vážení příznivci arbitrabilistiky,

přinášíme další novinky ze světa arbitráží. Správní rada VZP chce vypovědět smlouvu se společností IZIP, určitě

vás pak bude zajímat i to, že Praze hrozí arbitráž za výpověď nájemní smlouvy s nájemcem Holešovské tržnice a

další news...

Přejeme hezký týden.

Správní rada VZP rozhodla o vypovězení smlouvy s IZIP k 30.červnu

Praha 28. května (ČTK) - Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) rozhodla dnes o vypovězení smluv

na elektronické zdravotní knížky se společností IZIP k 30. červnu. Podání výpovědi dala za úkol managementu

VZP, předtím má ukončit a vyhodnotit pilotní ověřování ve dvou krajích. Výpovědní lhůta je šest měsíců, projekt

by tak měl k 31. prosinci pro VZP skončit. Po jednání rady to ČTK řekl její člen za ODS Boris Šťastný.

Celý článek najdete zde...

Nájemce Holešovické tržnice odmítá tvrzení o dluhu, chce arbitráž

Praha 18. května (ČTK) - Nájemce Holešovické tržnice, společnost Delta Center, nesouhlasí s tvrzením Prahy o

dlužném nájemném. Ředitel společnosti Doron Maoz se znovu se ohradil i proti výpovědi nájemní smlouvy. V

tiskové zprávě zaslané ČTK uvedl, že se proti postupu města bude bránit soudní cestou, případně i mezinárodní

arbitráží. Radní pro majetek Aleksandra Udženija (ODS) už ve čtvrtek ČTK řekla, že Praha firmu žaluje kvůli

dluhu za nájemné ve výši 211 milionů korun.

Celý článek najdete zde...

Za odstoupení od projektu IZIP hrozí prý ČR mezinárodní ostuda

Praha 16. května (ČTK) - Česku hrozí mezinárodní ostuda za odchod z IZIP, tvrdí koordinátor mezinárodních

projektů firmy Tomáš Mládek. ČTK sdělil, že zdravotní knížky jsou součástí evropského projektu EPSOS. Přes 20

zemí v něm koordinuje své systémy elektronického zdravotnictví. Podle člena správní rady Všeobecné zdravotní

pojišťovny (VZP) Michala Sojky ostuda nehrozí. IZIP může pokračovat i bez VZP, řekl Sojka ČTK.

Celý článek najdete zde...
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