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Na úvod

 Justičná spolupráca v civilných veciach (čl. 81, 

Hlava V. Priestor slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti ZFEÚ), býv. článok 65 ZEÚ

 odstraňovanie prekážok riadneho priebehu 

občianskoprávneho konania

 európske cezhraničné konania
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Nariadenie, ktorým sa zavádza európske 

konanie o platobnom rozkaze

 Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa 
zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

 Úradný vestník EÚ L 70, 9.3.2007, s. 490 – 493 

 účinnosť: 10. marec 2007, nariadenie sa uplatňuje od 12. decembra 2008 s 
výnimkou článkov 28-31, ktoré sa začali uplatňovať od 12. júna 2008

 všeobecná záväznosť a priama uplatniteľnosť v členských štátoch EÚ
okrem Dánska

 Cieľ nariadenia:

- zjednodušiť, zrýchliť a znížiť náklady v cezhraničných konaniach
pri peňažných nárokoch v obč. a obch. veciach

- umožniť voľný pohyb eur. platobných rozkazov

 nariadenie nenahrádza vnútroštátne konanie

 bez povinného zastúpenia advokátom

 bez vyhlásenia vykonateľnosti (exequatur)



Hlavné črty konania

nariadenie nenahrádza vnútroštátne konanie

bez povinného zastúpenia advokátom

bez vyhlásenia vykonateľnosti (exequatur)

použitie tlačív A-G

peňažné pohľadávky splatné v čase podania 

návrhu
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Podmienky uplatnenia nariadenia

 Nariadenie sa uplatní 

- v občianskych a obchodných veciach bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu

- hodnota pohľadávky v čase doručenia tlačiva  súdu je určitá 

- vo všetkých členských štátoch okrem Dánska

 Nariadenia sa nevzťahuje na:

- daňové, colné a správne veci a na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť 
pri  výkone štátnej moci („acta iure imperii“);

- majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku, dedenia zo závetu alebo zo 
zákona;

- konkurzné konania, súdne zmiery, vyrovnania a iné obdobné konania;

- sociálne zabezpečenie

- pohľadávky z mimozmluvných záväzkov: - ak nedošlo k uznaniu dlhu

- netýkajú sa vyrovnaných dlhov zo spoločného vlastníctva majetku
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Definícia cezhraničného sporu

 Bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, ako konajúci súd

aspoň jednej zo strán v čase doručenia tlačiva

 Definícia bydliska/sídla podľa nariadenia Brusel I 

a) čl. 62 revidovaného nariadenia Brusel I – určenie bydliska podľa 
vnútroštátneho práva 

b) čl. 63 nariadenia Brusel I – v prípade obchodnej spoločnosti, združenia 
alebo inej právnickej osoby je sídlo:

- registrované sídlo

- miesto ústrednej správy spoločnosti

- hlavná prevádzka spoločnosti
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Návrh na vydanie EPR – tlačivo A

 Vyplnením vzorového tlačiva A a jeho podanie na príslušný  okresný súd 

osobne, poštou alebo iným komunikačným prostriedkom (fax, e-pošta, ak 

pripúšťa vnútroštátny poriadok) 

SR: §42 OSP: Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, 

elektronickými prostriedkami alebo telefaxom'

notifikácie ostatných  štátov: európsky justičný atlas

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_sk.htm

portál európskej justície

https://e-justice.europa.eu

 Príslušný súd: podľa nariadenia Brusel I (bydlisko odporcu)

- odporca je spotrebiteľ: vždy súd  v EÚ



Náležitosti návrhu na 
vydanie EPR

a) označenie strán a súdu

b) výška pohľadávky vrátane príslušenstva

c) ak sa požadujú úroky z pohľadávky, úrokovú sadzbu 

a dobu, ak nejde o zákonný úrok

d) predmet sporu 

e) označenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávku,

f) odôvodnenie právomoci súdu/súdov,

g) cezhraničný charakter sporu

Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti údajov
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Preskúmanie návrhu súdom

 či je návrh v rozsahu pôsobnosti nariadenia (čl. 2)

 či ide cezhraničný spor (čl. 3)

 či ide o peňažnú pohľadávku splatnú v čase podania 
návrhu (čl. 4)

 či má právomoc konať (podľa nariadenia B1)

 pohľadávka opodstatnená

 návrh prípustný

 náležitosti návrhu v tlačive A

- navrhovateľ doplní/opraví v lehote stanovenej súdom –
tlačivo B

ODMIENUTIE NÁVRHU



Časť návrhu spĺňa 
požiadavky EPR

 Súd vyzve navrhovateľa, aby prijal alebo 

odmietol návrh EPR v stanovenej lehote -

tlačivo C

 Navrhovateľ prijme návrh súdu – súd vydá 

EPR iba pre časť návrhu, zvyšná časť 

pôvodnej pohľadávky podľa vnútrošt. práva

 Súd odmietne návrh na vydanie EPR, ak 

navrhovateľ návrh súdu odmietne
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Odmietnutie návrhu na vydanie 

EPR – tlačivo D

návrh nie je v pôsobnosti nariadenia 

nejde cezhraničný spor 

nejde o peňažnú pohľadávku splatnú v čase 
podania návrhu 

 súd nemá právomoc konať (podľa nar. B1)

pohľadávka neopodstatnená

návrh neprípustný

návrh nemá povinné náležitosti v tlačive A a

navrhovateľ nedoplní/neopraví v lehote
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Odmietnutie návrhu na 
vydanie EPR

 Súd informuje navrhovateľa od dôvodoch 

zamietnutia tlačivo D 

 Proti rozhodnutiu o odmietnutí nie je 

prípustné odvolanie

 Možnosť podania nového návrhu na vydanie 

EPR 
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Vydanie EPR

 Čo najskôr, najneskôr do 30 dní od podania návrhu 

(bez započítania času na doplnenie/opravu) 

 EPR je vydaný výlučne na základe informácií 

navrhovateľa v tlačive A 

 Nariadenie ruší povinnosť doložky vykonateľnosti 

(exequatur )

 Bez možnosti namietať výkon

 Výkon EPR sa riadi vnútroštátnym právom štátu 

výkonu



Doručenie EPR

 Doručuje sa v súlade s vnútroštátnym právom

 Nariadenie stanovuje minimálne procesné 

záruky pre doručenie s dokladom/bez dokladu 

o prijatí

 Možné doručovanie zástupcovi
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Doručenie EPR s dokladom o prijatí

a) doručenie do vlastných rúk doložené potvrdením o prijatí s 

uvedením dátumu prijatia, ktoré odporca podpísal,

b) doručenie do vlastných rúk doložené dokladom podpísaným 

príslušnou osobou, ktorá uskutočnila doručenie, v ktorom sa 

uvádza, že odporca prijal dokument alebo ho bezdôvodne 

odoprel prijať a dátum doručenia,

c) doručenie poštou doložené potvrdením o prijatí s uvedením 

dátumu prijatia, ktoré odporca podpísal a odoslal naspäť,

d) doručenie elektronickými prostriedkami (fax, e-mail) 

doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré 

odporca podpísal a odoslal naspäť.
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Doručenie EPR bez dokladu o prijatí – iba ak 

je známa adresa odporcu

a) doručenie do vlastných rúk na osobnú adresu odporcu osobám, ktoré žijú v 

tej istej domácnosti alebo sú tam zamestnané,

b) doručenie do vlastných rúk do prevádzkarne odporcu osobám, ktoré 

odporca zamestnáva, ak je odporca SZČO/PO

c) uloženie do poštovej schránky odporcu,

d) uloženie rozkazu na pošte alebo u príslušných orgánov verejnej moci a 

vloženie písomného oznámenia o tomto uložení do poštovej schránky 

odporcu,

e) doručenie poštou bez dokladu o prijatí , ak má odporca adresu v členskom 

štáte pôvodu,

f) elektronickými prostriedkami s automatickým potvrdením o doručení, ak 

odporca vopred výslovne súhlasil s týmto spôsobom doručovania.



Odpor

 do 30 dní na súde, ktorý EPR vydal

 tlačivo F zaslané spolu s EPR súdom

 popretie pohľadávky bez odôvodnenia

 komunikačnými prostriedkami 

akceptovanými štátom pôvodu
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Účinky podania odporu

 pokračovanie riadneho konania na príslušnom 

súde pôvodu, ak navrhovateľ výslovne 

nepožiadal o ukončenie konania
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Preskúmanie EPR

 aj po uplynutí 30 dní na podanie odporu, ale bez 

zbytočného odkladu:

- doručenie EPR bez dokladu o prijatí

- a zároveň sa doručenie neuskutočnilo bez zavinenia 

v primeranom čase; alebo

- vis major/mimoriadne okolnosti bránili odporcovi 

namietať

- EPR vydaný chybne
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Preskúmanie EPR

 Ak bol podaný návrh na preskúmanie, súd 

môže vykonávacie konanie:

- prerušiť

- obmedziť na ochranné opatrenie

- podmieniť zárukou
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Výkon EPR

 bez doložky vykonateľnosti a bez možnosti namietať jeho 

uznanie

 výkon rozhodnutia sa riadi vnútroštátnym právom štátu 

výkonu

 navrhovateľ predloží: EPR s potvrdením vykonateľnosti a 

preklad EPR do úradného jazyka štátu výkonu

 bez povinnosti zložiť záruku
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Zamietnutie výkonu EPR

Nezlučiteľnosť EPR so skorším 

rozhodnutím/platobným rozkazom 

 skorší rozsudok spĺňa podmienky 

uznateľnosti v štáte výkonu

 a zároveň námietka nezlučiteľnosti nebola a 

nemohla byť vznesená v  štáte pôvodu
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Vzťah k iným nástrojom

S vnútroštátnym procesným právom: všetky 
procesné otázky neupravené v nariadení sa 
riadia vnútroštátnym právom

S nariadením o doručovaní (č. 1393/2007): 
nariadenie EPR vylučuje jeho použitie



Právna úprava EPR v OSP

§ 174a Európsky platobný rozkaz

(2) Európsky platobný rozkaz treba doručiť odporcovi 

do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené; to 

neplatí, ak sa európsky platobný rozkaz doručuje 

zástupcovi odporcu.

(3) Európsky platobný rozkaz sa doručuje do cudziny.

(4) Ustanovenia o platobnom rozkaze sa použijú 

primerane, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
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Uplatňovanie EPR v SR

 dotazník Eur. komisie:

 v priemere 21 návrhov na príslušný súd, z 

toho 2 sa vracajú na doplnenie/zmenu návrhu 

 V priemere 16 EPR vydaných, 2 zamietnuté 

(spotrebiteľ bez pobytu v SR)

 Problémy s doručovaním, s poskytovaním 

dôkazov navrhovateľom, stanovením úrokov
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Novela nariadenia EPR

 Predložená spolu s novelou 
nariadenia 861/2007

 Doplnenie čl. 17: konanie po podaní 
odporu v lehote pokračuje v súlade:

- ako zjednodušené konanie, najmä 
861/2007

- ako riadne občianske súdne konanie
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Judikatúra Súdneho dvora EÚ

 C-215/11 – taxatívnosť požiadaviek 
návrhu EPR; úroky

 C-144/12 – účinky odporu na 
akceptáciu právomoci odporcu

 Spojené veci C-119/13 a 120/13 – účinky 

neplatného doručenia
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

jana.vnukova@mzv.sk
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