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Tarify pro přeshraniční inkaso pohledávek 

 
Vymáhání pohledávek v zahraničí je složitou záležitostí nejen kvůli jazykovým a kulturním rozdílům, 
ale především kvůli odlišným právním úpravám v jednotlivých státech. Společnost Bierens 
zaměstnává své vlastní inkasní specialisty a právníky z více než dvaceti zemí. Vymáhání 
mezinárodních pohledávek je prováděno místními profesionály, kteří vedou jednotlivá inkasní řízení v 
souladu se zvyklostmi dané země a v jazyce dlužníka.  

 
A. Mimosoudní inkaso pohledávek: dle hesla „No Win No Fee” 
 
1. Dlužník zaplatí částku alespoň ve výši základního dluhu 

Pokud dlužník zaplatí částku rovnající se alespoň výši základního dluhu, bude Vám po 
odečtení inkasních nákladů vyplaceno 85 až 100 % dlužné částky.  Právní úprava této situace 
se v jednotlivých státech liší. Naším cílem je docílit inkasa pohledávky v takové výši, aby byly 
inkasní náklady pokryty dlužníkem. Obvykle se nám toto podaří a v průměru je klientům 
navrácena částka ve výši 95 % původního dluhu. Ve spoustě západních zemí dochází k 
vyplacení 100 % dlužné částky.  
 

2. Dlužník zaplatí částku nižší než je výše základního dluhu  

Pokud dlužník zaplatí částku nižší než je výše základního dluhu (například z důvodu sporu 

ohledně pohledávky či z důvodu insolvence), bude za toto inkasní řízení vyměřen poplatek 

dle uvedeného rozpisu. Vedle toho účtujeme fixní administrativní poplatek ve výši 150 EUR, 

který zahrnuje náklady na výpisy, správní poplatky, překlad dokumentů a na získání zprávy o 

bonitě dlužníka. Stupnice poplatků uplatňovaná při mezinárodním inkasu pohledávek je 

následující: 

 
Z částky ve výši do 25.000 EUR                            15 % 
  
Z částky vyšší až do 50.000 EUR   12.5 % 
 
Z částky vyšší až do 100.000 EUR     10 % 
 
Z částky nad 100.000 EUR                                8 % 

 
  

3. Dlužník nezaplatí nic 
Pokud se nám nepodaří vyinkasovat nic, nebudou Vám účtovány náklady na inkasní řízení. 
Jediným poplatkem zůstává fixní administrativní poplatek ve výši 150 EUR. Obvykle je tato 
situace zapříčiněna platební neschopností dlužníka nebo vysokými náklady na soudní řízení, 
které v některých případech převyšují výši pohledávky.   
 

4. Výše dluhu nižší než 3.000 EUR 
Pokud byl takový dluh částečně nebo plně uhrazen, bude účtován dodatečný administrativní 
poplatek ve výše 150 EUR. Tento poplatek účtujeme u drobných pohledávek z toho důvodu, 
abychom mohli inkasní řízení provést efektivně a hospodárně.   
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B. Soudní inkaso pohledávek 

 
1. Odměna v případech zkrácených řízení (bez podání námitek dlužníkem) 

Pokud dlužník ani po opakovaných výzvách k uhrazení dluhu a po telefonických upomínkách 
dluh nezaplatí, poskytneme Vám radu ohledně vhodných následných kroků.  
 
Pokud bude dlužník ve velmi špatné finanční situaci nebo pokud by náklady na soudní řízení 
převyšovaly výši pohledávky, je možné, že Vám poradíme případ uzavřít. 
 
Pokud to situace bude umožňovat, doporučíme zahájení zkráceného nebo běžného civilního 
řízení ve státě příslušném danou věc soudně projednávat.  
 
Budeme Vás písemně kontaktovat s dotazem, zda máte o poradenství ohledně dalšího 
postupu zájem. Pokud o tuto službu projevíte zájem, vyhledáme, který soud je pro projednání 
Vašeho případu příslušný a jaké právo je aplikovatelné. Poskytneme Vám list možných 
postupů a doporučíme vhodné kroky. Také Vás budeme předem informovat o očekávaných 
nákladech.  
 
Za vedení soudního řízení Vám budeme účtovat poplatky dle předem dohodnuté hodinové 
sazby, případně fixní poplatek. Ve většině zkrácených řízení v zahraničí se jedná o pevnou 
částku 825 EUR bez daně a bez poplatků pro třetí strany. Vždy se budeme snažit o co 
nejvyšší uspokojení pohledávky včetně jejího příslušenství.  
 
Ve většině případů je po ukončení zkráceného řízení dluh uhrazen včetně příslušenství, díky 
čemuž Vám může být vyplacena částka v rozmezí 85 až 100 % dlužné částky. Konkrétní výše 
závisí na tom, zda a do jaké výše bylo dlužníkovi nařízeno uhrazení úroků a nákladů řízení. 
Soudy v jednotlivých státech se s touto situací vypořádávají rozdílně.  
 

2. Odměna u běžných civilních řázení  
U běžných civilních řízení obvykle pracujeme na bázi fixního poplatku, takže předem víte, jak 
Vás soudní řízení finančně zatíží. Odměnu lze také nastavit s ohledem na výsledek řízení. 
Tyto náklady budou často uhrazeny dlužníkem, kterému bude ve finálním rozsudku nařízeno 
uhrazení dlužné částky i nákladů řízení. Pokud soud dlužníkovi toto uloží v plné výši, můžeme 
Vám následně vyplatit v průměru 85 až 100 % dlužné částky. U drobných pohledávek se 
jedná zpravidla o procenta nižší.  
 
Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní 
proceduru bez Vašeho předchozího písemného souhlasu.  
 

C. Vrácení zboží 
Pokud dojde po zahájení inkasa pohledávky k navrácení zboží, bude procentuální odměna 
účtována dle výše uvedeného rozpisu. Za vyinkasovanou částku bude považována 50% 
hodnota vráceného zboží.  

 
 
Podmínky pro vnitrostátní i mezinárovní vymáhání pohledávek 
 

1. Výše uvedené tarifní podmínky se neuplatní, pokud byla daná pohledávka již v minulosti 
zadána k inkasu u jiného subjektu.  

2. Za vyinkasovanou částku se považuje jakákoli částka přijatá po odeslání prvního 
upomínkového dopisu bez ohledu na to, kdo vyložil úsilí a kdy došlo k ukončení inkasního 
řízení.  
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3. Naši právníci pracují v souladu s pokyny Asociace inkasních právníků (VIA). Dále při své 
práci dodržují pravidla kodexu chování Nizozemské advokání komory (NOvA) a etického 
kodexu Mezinárodní asociace obchodních inkasistů (IACC). 

4. Za účelem efektivního vyřízení věci nám zadáním pohledávky k inkasu udělujete souhlas ke 
kolekci vyinkasované částky na klientský účet u naší společnosti a k využití této částky na 
uhrazení nákladů řízení. Pokud to bude potřebné, může naše společnost zaslat prozatímní 
faktury.  

5. Jakákoli odpovědnost je omezena na částku, která je v daném případě zaplacena naším 
pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.  

6. V případě sporu s klientem z jiného státu než z Nizozemska bude příslušným soudem k 
projednání věci obecný soud klienta a také oblastní soud v Amsterdamu.  

Odměna za poradenství v oblasti pohledávek a za sporné případy 

Naše společnost se zaměřuje na B2B (obchodní vztahy mezi dvěma společnostmi) případy od 
drobných nesporných pohledávek až po náročná a sporná přeshraniční inkasní řízení. Naši právníci 
se specializují na různá právní odvětví a díky tomu Vám společnost Bierens může poskytnout vysoce 
kvalitní poradenství v mnoha oblastech. Zmíněnými oblastmi jsou například právo insolvenční, 
závazkové, obchodní, stavební a přepravní. Pokud budete mít o poradenství v daných oblastech 
zájem, například z důvodu sporné pohledávky, předem se domluvíme na hodinové odměně. Také je 
možné dohodnout se na fixní odměně za zhodnocení případu a nabídnutí možností následných kroků 
v řízení. Kodex chování v právnických profesích v situacích právního poradenství a v řízeních o 
sporných pohledávkách zakazuje odměnu dle hesla No Win No Fee. Z toho důvodu na tyto situace 
aplikujeme hodinovou či fixní odměnu.  

Souhlas klienta 

Podpisem dává klient souhlas s tím, že zadané vymáhání pohledávek, které bude vedeno společností 
Bierens Debt Recovery Lawyers proti dlužníkům klienta, bude probíhat v souladu s výše uvedenými 
tarify a podmínkami. 

Jméno autorizované osoby:  _________________________________ 

Název společnosti:   _________________________________ 

IČO:     _________________________________ 

Adresa sídla společnosti:  _________________________________ 

     _________________________________ 

Podpis:     _________________________________ 

Datum:     _________________________________ 
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