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POHLEDÁVKY JINAK
ÚVOD
Navrhujeme postupovat mimosoudně, rychle,
nekompromisně a důrazně ve smyslu Právního řádu
ČR. Soudní moc v ČR bohužel nefunguje a krátí
tak Věřitele na jejich právech. Proto jsme na trhu
my, REVITAL SRVIS s.r.o..

KDO JSME?
Skupina REVITAL SERVIS je KLÍČEM k Vašim
problémům a je specializovanou silou na trhu
pohledávek a závazků v EU. Působí od roku 1998.
Za tu dobu se zabývala pohledávkami různého
druhu vzniku a velikosti, pocházejících od malých
subjektů i renomovaných obchodních společností
evropského významu. Do současnosti evidujeme ve
svém portfoliu pohledávky ve značné nominální
hodnotě. Organizace vznikla spojením bývalých
pracovníků silových resortů ČSSR a ČR, zvláště
jejich
specializovaných
složek,
především
policejních a zpravodajských. Společnost REVITAL
SERVIS s.r.o. je jediným oprávněným nositelem
ochranné známky. Poskytuje služby a servis na
špičkové profesionální úrovni.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Rychlé mimosoudní vymožení, odkup nebo zápočet
problematických pohledávek je jednou ze základních
oborových metod specialistů skupiny RS.
Pracujeme na základě poptávky a nabídky, do
uzavření smlouvy jsou veškerá jednání nezávazná.
Nepožadujeme zálohy, ani akontace, odměnu
inkasujeme v okamžiku platby dlužníkem.
REVITAL SERVIS s.r.o.
sídlo Praha 1, PSČ 110 00

FORMY SPOLUPRÁCE
 Postoupení pohledávky
Tato forma je velmi účinná. Umožňuje našim
profesionálům postupovat vlastním jménem, na
vlastní účet se vší zákonem povolenou
důrazností a razancí za využití všech dostupných
prostředků a metod.
 Odkup pohledávky
Odkupujeme pohledávky v přímém vztahu, platba
hotově.
 Mandátní vztah
Na základě mandátního vztahu, jménem klienta a
na jeho účet, vymáháme a spravujeme portfolio
pohledávek nebo jednotlivé pohledávky, dle
požadavků klienta.
 Komisionářský vztah
Na základě Komisionářské smlouvy vymáháme
pohledávky naším jménem na účet klienta. Jedná
se o obdobu mandátního právního vztahu, který
vylučuje spojení se jménem klienta a tím i
možnost vzniku negativní zpětné vazby.
PREFERUJEME.
PLACENÍ
Má-li dlužník alespoň nějaká aktiva, majetek,
finance apod., je-li bonitní, byť částečně, po
jednání s našimi vymahači z výjezdové skupiny,
vždy zaplatí.
1.
Pokud jsou platby směřovány na účet
klienta, v případě mandátních smluv, inkasujeme
na základě vystavených faktur.
2.
V případě smlouvy o postoupení
pohledávky, odesíláme klientovi peníze obratem.
3.
V případě odkupu pohledávky, plníme
dle smlouvy.
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OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK – BONITA
Každou pohledávku oceňujeme individuálně.
Vypočítáme cenu a vytvoříme klientovi nabídku,
kterou zasíláme v excelové tabulce v rámci
nabídkového řízení.
Vždy je odvozena od bonity dlužníka, stáří a výše
pohledávky.
Průměrná výše odměny za vymožení činí 8%35%, dle bonity pohledávky a dlužníka
samotného.
KONKURENČNÍ VÝHODA-OCHRÁNCE I
Pokud s námi podepíšete Komisionářskou
smlouvu na poskytování komplexních služeb, činí
výše odměny za vymožení pohledávky vždy
max.15% jistiny.
Do příslušenství pohledávky započítáme náklady
na řešení pohledávky, rozhodčí poplatky,soudní
poplatky a další náklady na vymáhání pohledávky
dle zákona.

slabou firmu, která uzavírá kontrakty. Tato firma
potom končí v insolvenci.
2.kategorie –oranžová- potenciální dlužník je
občasně problémový, jedná se o větší společnosti
s ručením omezeným, malé akciové společnosti,
realizační podniky, nebo stavební firmy a
dodavatelské firmy, jsou méně perspektivní,
pohybují se v dodavatelské struktuře jako
dodavatel, vyšší dodavatel, objednatel apod.,
který vytváří subdodavatelské vztahy, dodávky
takové firmě jsou v ohrožení druhotnou platební
neschopností,
3.kategorie–červená - potenciální dlužník je ve
špatném stavu, jedná se o malé společnosti,
bytové firmy, firmy „jednoho muže“, jsou
nefunkční nebo občasně funkční, vykazují
nestabilitu v oblasti financí, aktiv, špatná platební
morálka, podvody,tendence k vyhýbání se plnení
závazkových povinností.Jako vedlejší znaky se
jeví nepořádek v kancelářích a ve skladech,
nepořádek v dokumentaci, občasně ne funkční
telefon, provozní problémy.
SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE

BONITA DLUŽNÍKŮ
Dlužníky rozdělujeme do tří kategorií do semaforu
1.kategorie- zelená barva– potenciální dlužník,
je perspektivní, jedná se o velké společnosti,
s účastí státu, nebo se zahraniční účastí,
nejčastěji investoři nebo generální dodavatelé,
objednatelé, kteří buďto nedluží a dodržují
platební morálku nebo dluží omezeně, často dluží
z administrativních
důvodů nebo
z cizího
zavinění, nicméně posledním trendem je
zadlužování a špatná platební morálka u velkých
společností. Často si před sebe postaví malou
REVITAL SERVIS s.r.o.
sídlo Praha 1, PSČ 110 00

Cílem naší práce je vymoci co největší část
z dlužné částky nebo sepsat s dlužníkem
SPLK s přistoupením fyzické osoby k dluhu,
či závazku, ve smyslu Obč. zákoníku nebo
zajistit pohledávku zajišťovacími instituty ve
smyslu zákona.
S dlužníky sepisujeme splátkové kalendáře
s rozhodčí
doložkou,
dle
zákona,
jako
nejefektivnější a nejrychlejší formu zajištění
pohledávky. Tímto dokumentem je zabezpečena
vykonatelnost pohledávky. Podpis SPLK zajišťuje
kompletně RS a to od úrovně vymáhání, do fáze
rozhodčího řízení, až po exekuci.
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INFORMAČNÍ SERVIS
CÍLEM NAŠÍ SPOLUPRÁCE S KLIENTEM JE
POSKYTNOUT
MU
MAX.
MNOŽSTVÍ
RELEVANTNÍCH INFORMACÍ K DLUŽNÍKOVI,
s cílem být krok napřed.
Zjistit co nejvíce dostupných informací
z vnějších i vnitřních zdrojů k SUBJEKTU
DLUŽNÍKA,
v reálném
čase.
Pomocí
softwarového vybavení stáhneme informace
z dostupných registrů, rejstříků a podobných
zdrojů.
Cena: 1.500.- Kč + DPH
Termín: do 24 hodin
V případě důležitosti a na základě vašeho
požadavku provedeme místní šetření a
fotodokumentaci stavu subjektu, a to v místě
působení subjektu a dále v místě výskytu
vytypovaného statutárního orgánu, nebo dle
požadavku klienta, bydliště, vozidla, sídlo firmy
apod..
Cena :4.500,.Kč + náklady na cestovné + DPH
/v ČR/
Termín : 4 dny
OCHRÁNCE 1. – 3. STUPEŇ

SYSTÉM OCHRÁNCE 1.stupeň – dokumentační

vzorové dokumenty, aplikovatelné v obchodní
praxi. V těchto dokumentech jsou zapracovány
všechny zkušenosti z naší práce, za využití
MAXIMA MOŽNOSTÍ OCHRANY a ZAJIŠTĚNÍ
BUDOUCÍ POHLEDÁVKY.
SYSTÉM OCHRÁNCE 2.stupeň–monitoring
kontraktu
Po dohodě s klientem přistupujeme ke
kontraktu společně, od samého počátku,
vytvoříme smlouvu a dále kontrolujeme A
MONITORUJEME VŠECHNY PARAMETRY
KONTRAKTU, zúčastňujeme se
všech
kontrolních dnů a jednání a monitorujeme
pohyb financí od investora až ke klientovi.
Odměnu inkasujeme po zaplacení klientovi.
Cena je stanovena od 2 procent z fakturace
s tím, že klient procenta přičítá svému
zákazníkovi na počátku uzavření kontraktu.
SYSTÉM OCHRÁNCE 3.stupeň
V tomto případě poskytujeme ochranu osob a
budov dle požadavku.
ROZHODČÍ SMLOUVA, DOLOŽKA
Všechny potřebné a relevantní dokumenty klienta
opatříme rozhodčí smlouvou nebo doložkou, dle
zákona 216/94 Sb. Zákona o Rozhodcích, kde
sjednáme, že vylučujeme případné budoucí spory
z pravomoci obecných soudů, které nefungují
a jsou drahé a nespravedlivé.
Tímto opatřením společně získáme čas, který
v případě vzniku pohledávky stojí vždy proti
věřiteli!!! Odstraníme zbytečné průtahy
v soudních řízeních .DLUŽNÍK NEBUDE MÍT
ČAS ZBAVIT SE MAJETKU A DALŠÍCH AKTIV
–BUDE Z ČEHO INKASOVAT!!!

Po dohodě s klientem vypracují naši právníci
REVITAL SERVIS s.r.o.
sídlo Praha 1, PSČ 110 00
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pomoci, kontaktujte nás!
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Bc.Tomáš Kiliján
Mgr. Ivan Kiliján
Ing. Martin Kodýtek
Praha 1, Politických vězňů 934/15,

Rozhodčí řízení provedeme na základě rozhodčí
žaloby,
jejíž
zpracování
zabezpečujeme.
Rozhodce Ad hoc zahájí rozhodčí řízení, když
rozhoduje na základě předložených listinných
důkazů. Není třeba svolávat jednání stran, což
opět šetří čas. Pokud jsou listinné důkazy
dostatečné, rozhodne a vydá neodvolatelný
ROZHODČÍ NÁLEZ.
Není nutné, aby dlužník obsílku osobně
převzal. Pokud nepřevezme, je mu doručeno
11. den FIKCÍ – dle OSŘ.

Doručovací adresa: Velflíkova 10, Praha 6

www.revitalservis.cz
www.revitalgroup.cz
kilijan@revitalgroup.cz
Kilián@revitalservis.cz
tomas.kilijan@revitalgroup.cz
mobil:777 711 244, 777 711 246

603271620

Výhody ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ :

Jednostupňovitost

Není nutno absolvovat jednání, vše na
základě listinných důkazů, které
připravíme

Neodvolatelnost

Levnější podání a průběh

Po vydání rozhodčího nálezu, který má stejnou
právní váhu jako Rozsudek jménem Republiky,
klient získává vykonatelný exekuční titul.!!! Doba
nutná pro získání tohoto rozhodnutí je počítána
v týdnech a rozhodnutí lze očekávat ve lhůtě do
jednoho měsíce, což je bezkonkurenční termín.
ZÁVĚR

Máme o Vás zájem, jsme připraveni
REVITAL SERVIS s.r.o.
sídlo Praha 1, PSČ 110 00
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