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Vážení klienti, obchodní přátelé,
 
v nejbližší době očekáváme (a již evidujeme) u našich klientů nárůst
dlužných pohledávek vůči jejich zákazníkům a obchodním partnerům.
 
Přinášíme Vám proto praktické rady k tomu, jak postupovat při
vymáhání Vašich pohledávek s tím, co naší kanceláři nejvíce funguje.
Těžíme z naší mnohaleté praxe inkasa pohledávek od jednotek až po
tisíce dluhů, které vymáháme v ČR i zahraničí v našem vymáhacím
oddělení.
 
Tento e-book přináší praktické a neprávní tipy. Bude nám ctí, pokud
právo a daně vložíte do našich rukou.
 
Za ARROWS
 
 
 

NAŠE ZKUŠENOSTI
VE VÁŠ PROSPĚCH

JUDr. Pavel Staněk
 

Advokát, partner ARROWS
Prezident České asociace veřitelů
stanek@arws.cz

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
 

Advokát, partner ARROWS
dohnal@arws.cz
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Čím dříve pošlete pořádnou upomínku, tím spíše se na Vás
dostane. Znáte přeci přísloví "kde nic není, ani exekutor
nebere"? Máme vyzkoušeno, že čím dříve se vymáhá, tím je
vymáhání úspěšnější!
 
Ve vymáhání podnikatelských pohledávek je důležité, abyste reagovali
co nejdříve. 
 
Už teď tikají hodiny, kdy může dlužník spadnout do insolvence a
vy můžete ze svých pohledávek pouze zlomek (nebo jen zpátky
DPH), pokud jste aspoň vytvořili opravné položky.

www.arws.cz

NEBUĎTE
POSLEDNÍ V ŘADĚ !

Nevěřte báchorkám typu "je to na
účtárně", "už vám to letí", trvejte na

úhradě svých závazků.
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Hodně lidí hledá razantní právníky, právní žraloky, ale ono stačí být ve
vymáhání důslední. Nikde není zakázáno posílat upomínky
opakovaně. I po několika pokusech má smysl upomínky opakovaně
posílat.
 
Takže pošlete jednu upomínku sami a pak to klidně opakovaně nechte
na advokátech (třeba na nás). Advokátní razítko z naší zkušenosti
na dlužníky prostě platí. Uvědomte si, že takových pohledávek jako
máte vy je celá řada. Dlužník prostě zaplatí primárně toho, kdo se
nejvíc připomíná.

www.arws.cz

BUĎTE DŮSLEDNÍ

Doporučujeme provést revizi

procesu vymáhání. Máte v

pořádku smlouvy, obchodní

podmínky a doklady k fakturám ?
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Poslali jste už několik upomínek a ono nic? No, je to tím, že se Vaše
upomínky rovnou sázejí do spamu, nebo koše v mailové poště. I pro
případný budoucí soud je důležité, abyste měli důkaz o papírové
upomínce. 
 
Jednak díky tomu dostanete náklady za advokáta a dále máte nárok
na náhradu nákladů řízení. Navíc možná posílat na účtárnu a ne
majiteli, kterého to netrápí.
 
Podívejte se na adresy v obchodním rejstříku a prostě pošlete
upomínku na adresu majitele s.r.o. Že to nepřebere? My posíláme
doporučeně i obyčejně. To víte, že každý si ten dopis doma přečte,
co má ve schránce a radost mu to neudělá.

www.arws.cz

PAPÍROVÉ
UPOMÍNKY?

Z naší zkušenosti plyne, že přechod
na papírovou upomínku zvyšuje

úhrady o desítky procent
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Pozitivní motivace bude vždy fungovat nejlépe. Zkuste dlužníka
přimět k myšlence, že pokud se teď postaví k dluhům čelem, bude to
pro něho nejvýhodnější. A Vám to ušetří čas a peníze strávené dalším
vymáháním, které můžete investovat produktivněji.
 
Jak na to? Slevy prostě lákají. Dejte dlužníkovi třeba možnost
zavázat se teď k úhradě dluhu v pravidelných splátkách a ukažte
mu, že tím ušetří na nákladech vymáhání či na úroku z prodlení.
Míra skonta je na Vás. 
 
Věděli jste, že takový splátkový kalendář můžete uzavřít ve formě
notářského zápisu nebo zrychleného smírčího řízení, a získat tím
rychle a levně rozhodnutí pro exekuci, pokud dlužník přestane
plnit? Rádi Vám s nastavením tohoto procesu pomůžeme.

MOTIVUJTE
DLUŽNÍKA K ÚHRADĚ

uraz@arws.cz

P O M Ů Ž E M E  V Á M

Mgr. Oliver Uraz
advokát

specialista na vymáhání
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Výrazně jsme posílili insolvenční oddělení. V případě, že se Váš
dlužník dostane do insolvence, postupujte nanejvýš obezřetně.
 
Úpadek dlužníka vyžaduje kombinaci právních a daňových
kroků. Zhodnoťte, jaké bude mít úpadek důsledky co do daně z příjmu,
DPH a Vaší účetní bilance.
 
Existuje zároveň možnost zneplatnění některých smluv a hrozí
vracení některých plateb, které Vám dlužník v posledním roce
dodal.

CO INSOLVENCE?

skripko@arws.cz

P O M Ů Ž E M E  V Á M

Mgr. Ing. Jan Škripko
advokát

specialista na insolvence
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Má dlužník v době vzniku dluhu majetek? Podívejte se do katastru
nemovitostí. Myslete na to, že pokud budete muset peníze vymáhat,
může mít k majetku dlužníka rychlejší přístup jiný věřitel a Vám zůstane
nedobytná pohledávka. Zlepšete si svou budoucí pozici a sjednejte
si například zástavní právo k nemovitosti dlužníka. 
 
S pohledávkou zajištěnou hodnotným majetkem máte řadu
možností usnadňujících vymáhání. Existuje cesta rychlého prodeje
zastavené nemovitosti, kde má dlužník značně menší možnosti obrany,
anebo můžete iniciovat prodej ve veřejné dražbě. I pokud se Vám takto
neuhradí celá pohledávka, případné vymáhání jejího zbytku pro Vás
pak bude výrazně levnější.

VYUŽIJTE ZAJIŠTĚNÍ
POHLEDÁVKY

doricak@arws.cz

P O M Ů Ž E M E  V Á M

JUDr. Lukáš Dořičák
advokátní koncipient

zaměřující se na oblast sporné agendy
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Dnes už není důvod váhat s vymáháním pohledávky i za
zahraničními dlužníky. Evropský platební rozkaz může významně
usnadnit a urychlit vymáhání přeshraničních dluhů.
 
Jste věřitelem? Aktivně vymáhejte. Prostřednictvím tzv. opravných
položek můžete jako věřitel postupně snížit své zdanitelné příjmy o
neuhrazenou částku dluhu. Pokud však svou pohledávku aktivně
nevymáháte, má toto opatření jen dočasný daňový efekt, který pomine
nejpozději současně s promlčením pohledávky.
 
Jste plátcem DPH a svou pohledávku, ze které jste odvedl DPH, na
dlužníkovi aktivně vymáháte nebo jste vymáhal? Víte, že pak můžete
za určitých podmínek snížit svůj základ DPH, a tím i DPH, kterou
odvádíte státu, právě o hodnotu takové nedobytné pohledávky?
 
Víte, že dlužník, který dlouhodobě neplatí svým věřitelům, musí
někdy odvést "daň z dluhu" finančnímu úřadu? Možná raději zaplatí
Vám.
  

DANĚ VĚŘITELŮ

erbsova@arws.cz

P O M Ů Ž E M E  V Á M

Mgr. Hana Erbsová
advokátka

specialistka na daňové právo



pertot@arws.cz

STOVKY, TISÍCE
POHLEDÁVEK ?

P O M Ů Ž E M E  V Á M

Mgr. Tomáš Pertot
vedoucí našeho oddělení

hromadného vymáhání pohledávek

Mnohaleté zkušenosti s velkokapacitním vymáháním pohledávek
ve Váš prospěch.
 
Pro institucionální věřitele pracující s velkokapacitními objemy
pohledávek poskytujeme unikátní know-how v oblasti hromadné správy
pohledávek. 
 
Disponujeme veškerým zázemím potřebným pro hromadné datové
převzetí případů a okamžité nastartování procesu jejich vymáhání.
 
V průběhu správy portfolií pohledávek zajišťujeme podle přání
klienta průběžný reporting stavu, fáze a inkasa předaných portfolií.
Způsob předávání dat, informační parametre reportů, jejich množství a
četnost dokážeme flexibilně přizpůsobit požadavkům klienta.
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Tento materiál nemá povahu právní rady. V případě, že Vám byl doručen omylem, kontaktujte
nás prosím na marketing@arws.cz.  ARROWS advisory group je značka, pod kterou působí
samostatné společnosti ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., ARROWS tax & accounting,
s.r.o., ARROWS dotace, s.r.o., ARROWS akademie, s.r.o. a ARROWS pojištění s.r.o. Tyto
společnosti se řídí předpisy právního řádu ČR. Tyto společnosti, vyjma ARROWS advokátní
kancelář, s.r.o., která je zcela nezávislá, jsou přidružené, nebo dceřiné společnosti vůči
ARROWS advisory group. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní
kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz / email:
epodatelna@cak.cz. Jednotlivé společnosti plně respektují stavovské předpisy příslušných
profesních samosprávných organizací. Veškerá komunikace mezi klienty a společnostmi je
plně důvěrná.

 

právo, 
daně &
poradenství
www.arws.cz


