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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č…/2006 

z..., 

ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze 

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c), 

 

so zreteľom na návrh Komisie, 

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

 

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2, 

 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005 s. 77. 
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z…(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia 
Európskeho parlamentu z…(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady 
z…. 
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keďže: 

 

(1) Spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Pre postupné vytvorenie 

takéhoto priestoru má Spoločenstvo, okrem iného, prijať opatrenia v oblasti justičnej 

spolupráce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, ktoré sú potrebné pre 

dobré fungovanie vnútorného trhu. 

 

(2) Podľa článku 65 písm. c) zmluvy tieto opatrenia zahŕňajú opatrenia na odstraňovanie 

prekážok riadneho fungovania občianskeho súdneho konania, ak je to nutné, 

podporovaním zlučiteľnosti pravidiel občianskeho súdneho konania uplatniteľného 

v členských štátoch. 

 

(3) Európska rada na svojom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 vyzvala Radu a 

Komisiu, aby pripravili nové právne predpisy o otázkach, ktoré napomáhajú plynulej 

justičnej spolupráci a zlepšujú prístup k právu, pričom v tomto kontexte osobitne 

poukázala na platobné rozkazy. 

 

(4) Rada prijala 30. novembra 2000  spoločný program Komisie a Rady o opatreniach na 

vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskoprávnych a 

obchodných veciach1. Program predpokladá možnosť osobitného, jednotného alebo 

harmonizovaného konania ustanoveného v rámci Spoločenstva s cieľom získať súdne 

rozhodnutie v osobitných oblastiach vrátane nepopretých pohľadávok. Toto bolo 

rozpracované Haagskym programom prijatým Európskou radou 5. novembra 2004, ktorý 

vyzval na aktívne uskutočnenie práce na európskom platobnom rozkaze. 

 

                                                 
1 Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 1. 
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(5) Komisia prijala 20. decembra 2002 Zelenú knihu o konaní o európskom platobnom 

rozkaze a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie konaní s nízkou hodnotou sporu. 

Zelená kniha znamenala začiatok konzultácií o možných cieľoch a prvkoch jednotného 

alebo zosúladeného európskeho konania pre vymáhanie nepopretých pohľadávok. 

 

(6) Rýchle a účinné vymáhanie nevyrovnaných dlhov, o ktorých nie sú z právneho hľadiska 

pochybnosti, má obrovský význam pre hospodárske subjekty v Európskej únii, pretože 

oneskorené platby sú hlavnou príčinou platobnej neschopnosti, ktorá ohrozuje ďalšiu 

existenciu podnikov, najmä malých a stredných, a vedie k značnému znižovaniu počtu 

pracovných miest. 

 

(7) Všetky členské štáty sa pokúšajú riešiť problém hromadného vymáhania nepopretých 

pohľadávok, vo väčšine štátov prostredníctvom zjednodušeného konania o platobnom 

rozkaze, ale obsah vnútroštátnej právnej úpravy a priebeh vnútroštátneho konania sa 

značne líšia. Okrem toho sú tieto existujúce konania často neprípustné alebo 

nerealizovateľné v cezhraničných sporoch. 

 

(8) Výsledné prekážky v prístupe k účinnej spravodlivosti, najmä pri cezhraničných sporoch, a 

narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu kvôli nerovnováham vo fungovaní 

procedurálnych prostriedkov poskytovaných veriteľom v rôznych členských štátoch vedú k 

potrebe právnej úpravy Spoločenstva zaručujúcej rovnaké podmienky pre veriteľov a 

dlžníkov v celej Európskej únii. 

 



 
7535/3/06 REV 3  ib 4 
 DG H II   SK 

(9) Účelom tohto nariadenia je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie a znížiť náklady na takéto 

konanie v cezhraničných sporoch, ktoré sa týkajú nepopretých peňažných pohľadávok, 

zavedením konania o európskom platobnom rozkaze; a umožniť voľný pohyb európskych 

platobných rozkazov v členských štátoch ustanovením minimálnych požiadaviek, ktorých 

dodržiavanie vylúči potrebu akýchkoľvek konaní v členskom štáte výkonu pred uznaním a 

výkonom európskeho platobného rozkazu. 

 

(10) Konanie zavedené týmto nariadením by malo slúžiť ako doplnkový a voliteľný prostriedok 

pre navrhovateľa, ktorý si naďalej môže zvoliť konanie podľa vnútroštátneho práva. Preto 

toto nariadenie ani nenahrádza, ani nezosúlaďuje existujúce mechanizmy vymáhania 

nepopretých pohľadávok podľa vnútroštátneho práva. 

 

(11) Konanie by malo byť v čo najväčšej miere založené na používaní vzorových tlačív v 

komunikácii medzi súdom a stranami s cieľom uľahčiť jeho priebeh a umožniť využívanie 

automatického spracovávania údajov. 

 

(12) Členské štáty by pri rozhodovaní, ktoré súdy budú mať právomoc vydať európsky platobný 

rozkaz, mali riadne zohľadniť potrebu zabezpečiť prístup k spravodlivosti. 

 

(13) V návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu by navrhovateľ mal byť povinný 

poskytnúť informácie, ktoré sú dostatočne zreteľné pre určenie a odôvodnenie pohľadávky, 

aby sa odporca na základe dostatočných informácií mohol rozhodnúť, či bude pohľadávku 

popierať alebo nie. 
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(14) V tomto kontexte by malo byť povinnosťou navrhovateľa popísať dôkazy, ktoré podporujú 

pohľadávku. Na tento účel by malo tlačivo návrhu obsahovať čo najvyčerpávajúcejší 

zoznam druhov dôkazov, ktoré sa zvyčajne poskytujú pri peňažných pohľadávkach. 

 

(15) Podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu by malo predpokladať 

uhradenie akýchkoľvek prípadných súdnych poplatkov. 

 

(16) Súd by mal návrh preskúmať vrátane otázky právomoci a označenia dôkazov na základe 

informácií poskytnutých v tlačive návrhu. Súdu by to umožnilo preskúmať prima facie 

obsah pohľadávky a okrem iného vylúčiť zjavne neopodstatnené pohľadávky alebo 

neprípustné návrhy. Preskúmanie nemusí nevyhnutne uskutočniť sudca. 

 

(17) Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok. Toto však nebráni 

možnému preskúmaniu rozhodnutia o zamietnutí návrhu súdom tej istej inštancie v súlade 

s vnútroštátnym právom. 

 

(18) Európsky platobný rozkaz by mal odporcu informovať o jeho možnostiach buď zaplatiť 

sumu určenú navrhovateľovi alebo zaslať odpor v lehote 30 dní, pokiaľ si želá pohľadávku 

poprieť. Okrem úplných informácií o pohľadávke poskytnutých navrhovateľom by mal byť 

odporca informovaný o právnom význame európskeho platobného rozkazu, a najmä o 

dôsledkoch nepopretia pohľadávky . 
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(19) Vzhľadom na rozdiely medzi pravidlami členských štátov v občianskom súdnom konaní, 

obzvlášť tých, ktoré upravujú doručovanie dokumentov, je nevyhnutné stanoviť presnú a 

podrobnú definíciu minimálnych požiadaviek, ktoré by sa mali uplatňovať v kontexte 

európskeho konania o európskom platobnom rozkaze. Najmä pokiaľ ide o plnenie týchto 

požiadaviek, akýkoľvek spôsob založený na právnej domnienke by sa nemal považovať za 

dostatočný pre doručovanie európskeho platobného rozkazu. 

 

(20) Všetky spôsoby doručenia uvedené v článkoch 13 a 14 sú charakterizované buď úplnou 

istotou (článok 13) alebo veľmi vysokým stupňom pravdepodobnosti (článok 14), že 

doručovaný dokument bol doručený svojmu adresátovi. 

 

(21) Doručenie do vlastných rúk určitým osobám, iným ako samotnému odporcovi podľa 

článku 14 ods. 1 písm. a) a b), by sa malo považovať za splnenie požiadaviek týchto 

ustanovení iba vtedy, ak tieto osoby skutočne prijali/prevzali európsky platobný rozkaz. 

 

(22) Článok 15 by sa mal uplatňovať na situácie, kedy odporca nemôže na súde zastupovať sám 

seba, ako napríklad v prípade právnickej osoby, a ak osobu, ktorá ho má zastupovať, určuje 

zákon, ako aj na situácie, v ktorých odporca splnomocnil inú osobu predovšetkým 

advokáta zastupovaním v konkrétnom súdnom konaní. 

 

(23) Odporca môže podať svoj odpor prostredníctvom vzorového tlačiva stanoveného v tomto 

nariadení. Súdy by však mali zohľadňovať každú inú písomnú formu námietky, pokiaľ je 

vyjadrená zrozumiteľne. 
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(24) Odpor podaný v stanovenej lehote by mal ukončiť konanie o európskom platobnom 

rozkaze a mal by viesť k automatickému pokračovaniu prípadu v riadnom občianskom 

súdnom konaní, pokiaľ navrhovateľ výslovne nepožiadal v takomto prípade konanie 

ukončiť. Na účely tohto nariadenia by sa pojem riadne občianske súdne konanie nemal 

nevyhnutne vykladať v zmysle vnútroštátneho práva. 

 

(25) Po uplynutí lehoty na podanie odporu v určitých výnimočných prípadoch by odporca mal 

byť oprávnený požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu. Preskúmanie vo 

výnimočných prípadoch by nemalo znamenať, že odporca má druhú možnosť namietať 

voči pohľadávke. Počas preskúmania by sa predmet pohľadávky nemal hodnotiť v rozsahu, 

ktorý nevyplýva z výnimočných okolností, ktorých sa odporca dovoláva. Iné výnimočné 

okolnosti by mohli zahŕňať situáciu, keď je európsky platobný rozkaz založený na 

falošných informáciách uvedených v tlačive návrhu. 

 

(26) Súdne poplatky uvedené v článku 25 by nemali zahŕňať napríklad poplatky za právne 

služby alebo náklady na doručovanie dokumentov iných subjektov ako je súd. 
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(27) Európsky platobný rozkaz vydaný v jednom členskom štáte, ktorý sa stal vykonateľným, 

by sa mal na účely výkonu považovať za rozkaz vydaný v členskom štáte, v ktorom sa o 

výkon žiada. Vzájomná dôvera vo výkon spravodlivosti v členských štátoch odôvodňuje, 

aby súd jedného členského štátu zhodnotil to, či sú splnené všetky podmienky pre vydanie 

európskeho platobného rozkazu, aby rozkaz mohol byť vykonaný vo všetkých ostatných 

členských štátoch bez súdneho preskúmania správneho uplatnenia minimálnych 

procesných požiadaviek v tom členskom štáte, v ktorom má byť rozkaz vykonaný. Bez 

toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia, najmä minimálne normy ustanovené 

v článku 22 ods. 1 a 2 a článku 23, by sa mali konania o výkone európskeho platobného 

rozkazu naďalej spravovať vnútroštátnym právom. 

 

(28) Na účely počítania lehôt by sa malo uplatniť nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 

z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny1. Odporca by 

mal byť o tom poučený a mal by byť informovaný o tom, že sa zohľadnia štátne sviatky 

členského štátu, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vydáva európsky platobný rozkaz 

 

(29) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to najmä zavedenie jednotného, rýchleho a účinného 

mechanizmu na vymáhanie nepopretých peňažných pohľadávok v Európskej únii nie je 

možno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho 

rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže 

Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V 

súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 

 

                                                 
1 Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1. 
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(30) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade 

s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 

výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1. 

 

(31) V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je 

prílohou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Spojené 

kráľovstvo a Írsko vyjadrili záujem zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia. 

 

(32) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je prílohou Zmluvy o 

Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko na prijatí tohto 

nariadenia nezúčastňuje. V dôsledku toho Dánsko nie je viazané a nepodlieha uplatňovaniu 

tohto nariadenia, 

 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

                                                 
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Účelom tohto nariadenia je: 

a) zjednodušiť a urýchliť súdne konanie a znížiť náklady na takéto konanie v cezhraničných 

sporoch, ktoré sa týka nepopretých peňažných pohľadávok zavedením konania o európskom 

platobnom rozkaze a 

b) umožniť voľný pohyb európskych platobných rozkazov medzi členskými štátmi ustanovením 

minimálnych požiadaviek, ktorých dodržiavanie vylúči potrebu akýchkoľvek konaní, ktoré sa 

majú iniciovať v členskom štáte výkonu pred uznaním a výkonom európskeho platobného 

rozkazu. 

2. Toto nariadenie nebráni navrhovateľovi, aby pri uspokojovaní pohľadávky v zmysle článku 4 

využil iné konanie dostupné podľa práva členského štátu alebo práva Spoločenstva. 

 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch 

bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu. Nevzťahuje sa najmä na daňové, colné alebo správne 

veci alebo na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci (acta iure 

imperii). 

 



 
7535/3/06 REV 3  ib 11 
 DG H II   SK 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na: 

 

a) majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku, dedenia zo závetu a dedenia zo zákona; 

 

b) konkurzné konania, konania týkajúce sa likvidácií platobne neschopných spoločností alebo 

iných právnických osôb, súdne zmiery, vyrovnávacie a podobné konania; 

 

c) sociálne zabezpečenie; 

 

d) pohľadávky, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov, pokiaľ: 

 

(i) neboli predmetom dohody medzi stranami alebo nedošlo k uznaniu dlhu, alebo 

 

(ii) sa netýkajú vyrovnaných dlhov, ktoré vznikli zo spoločného vlastníctva majetku. 

 

3. V tomto nariadení sa pojmom „členský štát“ označuje každý členský štát s výnimkou Dánska. 
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Článok 3 

Cezhraničné spory 

 
1. Na účely tohto nariadenia sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo 

strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho 

vo veci. 

 

2. Bydlisko sa určuje v súlade s článkami 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. 

decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach1. 

 

3. Relevantným okamihom pre určenie toho, či ide o cezhraničný spor, je čas podania návrhu na 

vydanie európskeho platobného rozkazu v súlade s týmto nariadením. 

 

Článok 4 

Konanie o európskom platobnom rozkaze 

 

Konanie o európskom platobnom rozkaze sa zavádza na účely uspokojovania peňažných 

pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na vydanie európskeho 

platobného rozkazu. 

 

                                                 
1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 

Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 81, 28. 12. 2004, s. 10). 
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Článok 5 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy: 

 

1. „členský štát pôvodu“ je členský štát, v ktorom je vydaný európsky platobný rozkaz; 

 

2. „členský štát výkonu“ je členský štát, v ktorom sa žiada o výkon európskeho platobného 

rozkazu; 

 

3. „súd“ je akýkoľvek orgán v členskom štáte s právomocou vo vzťahu k európskym platobným 

rozkazom alebo akejkoľvek inej súvisiacej záležitosti; 

 

4. „súd pôvodu“ je súd, ktorý vydáva európsky platobný rozkaz. 

 

Článok 6 

Súdna právomoc 

 

1. Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa súdna právomoc určuje v súlade s príslušnými 

pravidlami práva Spoločenstva, najmä s nariadením (ES) č. 44/2001. 

 

2. Ak sa však pohľadávka týka zmluvy uzavretej osobou - spotrebiteľom na účel, ktorý sa môže 

považovať za patriaci do oblasti mimo jej predmetu činnosti alebo výkonu povolania, a ak je 

odporca spotrebiteľom, majú súdnu právomoc len súdy v členskom štáte, v ktorom má odporca 

bydlisko v zmysle článku 59 nariadenia (ES) č. 44/2001. 
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Článok 7 

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu 

 

1. Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva prostredníctvom vzorového 

tlačiva A ako je uvedené v prílohe 1. 

 

2. Návrh obsahuje: 

 

a) mená a adresy strán, prípadne mená ich zástupcov a označenie súdu, na ktorý sa návrh 

podáva; 

 

b) výšku pohľadávky vrátane istiny a prípadne úroku, zmluvných pokút a nákladov; 

 

c) ak sa požadujú úroky z pohľadávky, úrokovú sadzbu a dobu, za ktorú sa požaduje úrok, 

pokiaľ sa k istine podľa práva členského štátu pôvodu automaticky nepripisuje úrok zo 

zákona; 

 

d) predmet sporu vrátane opisu okolností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva ako na základ 

pohľadávky, prípadne požadovaného úroku; 

 

e) označenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávku; 
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f) odôvodnenie súdnej právomoci a 

 

g) cezhraničný charakter sporu v zmysle článku 3. 

 

3. Navrhovateľ v návrhu uvedie, že poskytnuté informácie sú podľa jeho najlepšieho vedomia a 

svedomia pravdivé a že si uvedomuje, že akékoľvek zámerné nepravdivé tvrdenie by mohlo viesť k 

príslušným sankciám podľa práva členského štátu pôvodu. 

 

4. V dodatku k návrhu môže navrhovateľ súd informovať, že v prípade podania odporu zo strany 

odporcu nesúhlasí s pokračovaním občianskeho súdneho konania ako riadneho konania v zmysle 

článku 17. To nebráni navrhovateľovi, aby o tomto informoval súd neskôr, ale v každom prípade 

pred vydaním rozkazu. 

 

5. Návrh sa podáva v listinnej forme alebo akýmikoľvek inými komunikačnými prostriedkami 

vrátane elektronickej formy, ktoré akceptuje členský štát pôvodu a sú dostupné súdu pôvodu. 

 

6. Návrh podpisuje navrhovateľ alebo, ak má ustanoveného právneho zástupcu, jeho zástupca. 

Ak sa návrh podáva v elektronickej forme v súlade s odsekom 5, musí sa podpísať v súlade s 

článkom 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o 

rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy1. Podpis sa uznáva v členskom štáte pôvodu a nemôžu 

sa naň vzťahovať dodatočné požiadavky. 

                                                 
1 Ú. v. ES L 13, 19. 1. 2000, s. 12. 
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Elektronický podpis sa však nevyžaduje v takom prípade, ak na súdoch členského štátu pôvodu 

existuje alternatívny elektronický komunikačný systém, ktorý je prístupný istej skupine už 

zaregistrovaných overených užívateľov a ktorý umožňuje bezpečným spôsobom identifikovať 

týchto užívateľov, a len v tomto rozsahu. Členské štáty o takýchto komunikačných systémoch 

informujú Komisiu. 

 

Článok 8 

Preskúmanie návrhu 

 

Súd konajúci vo veci návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu preskúma čo najskôr a na 

základe tlačiva návrhu, či sú splnené požiadavky ustanovené v článkoch 2, 3, 4, 6 a 7 a či sa 

pohľadávka javí byť opodstatnená a návrh prípustný. Toto preskúmanie sa môže uskutočniť 

automatizovaným postupom. 

 

Článok 9 

Doplnenie a oprava 

 

1. Ak nie sú splnené požiadavky ustanovené v článku 7 a pokiaľ návrh nie je zjavne 

neopodstatnený alebo neprípustný, súd poskytne navrhovateľovi príležitosť doplniť alebo opraviť 

návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Súd použije vzorové tlačivo B ako je uvedené v 

prílohe II. 

 

2. Ak súd požiada navrhovateľa o doplnenie alebo opravu návrhu, určí lehotu, ktorú považuje 

podľa okolností za primeranú. Súd môže z vlastného podnetu túto lehotu predĺžiť. 
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Článok 10 

Zmena návrhu 

 

1. Ak sú požiadavky uvedené v článku 8 splnené len v časti návrhu, súd o tom informuje 

navrhovateľa prostredníctvom vzorového tlačiva C, ako je uvedené v prílohe III. Navrhovateľ sa 

vyzve, aby prijal alebo odmietol návrh európskeho platobného rozkazu vo výške, ktorú určí súd, a 

poskytnú sa mu informácie o následkoch jeho rozhodnutia. Navrhovateľ odpovie vrátením 

vzorového tlačiva C zaslaného súdom v lehote stanovenej súdom v súlade s článkom 9 ods. 2. 

 

2. Ak navrhovateľ prijme návrh súdu, ten vydá európsky platobný rozkaz v súlade s článkom 12 

pre tú časť návrhu, ktorú navrhovateľ prijal. Pokiaľ ide o zvyšnú časť pôvodnej pohľadávky, tá sa 

spravuje vnútroštátnym právom. 

 

3. Ak navrhovateľ nezašle svoju odpoveď v lehote stanovenej súdom alebo odmietne návrh 

súdu, súd zamietne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v celom rozsahu. 
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Článok 11 

Zamietnutie návrhu 

 

1. Súd návrh zamietne, ak 

 

a) nie sú splnené požiadavky stanovené v článkoch 2, 3, 4, 6 a 7; alebo 

 

b) pohľadávka je zjavne neopodstatnená; alebo 

 

c) navrhovateľ nezašle svoju odpoveď v lehote určenej súdom podľa článku 9 ods. 2; alebo 

 

d) navrhovateľ nezašle svoju odpoveď v lehote stanovenej súdom alebo odmietne návrh súdu v 

súlade s článkom 10; alebo 

 

 

Navrhovateľ je oboznámený s dôvodmi zamietnutia návrhu prostredníctvom vzorového tlačiva D 

ako je uvedené v prílohe IV. 

 

2. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

3. Zamietnutie návrhu nebráni navrhovateľovi, aby sa pokúsil o uspokojenie pohľadávky 

prostredníctvom nového návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo akéhokoľvek 

iného konania dostupného podľa práva členského štátu. 
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Článok 12 

Vydanie európskeho platobného rozkazu 

 

1. Ak sú splnené požiadavky uvedené v článku 8, súd čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania 

návrhu vydá európsky platobný rozkaz prostredníctvom vzorového tlačiva E ako je uvedené v 

prílohe V. 

 

Do tridsaťdňovej lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého navrhovateľ dopĺňal, opravoval alebo 

menil návrh. 

 

2. Európsky platobný rozkaz sa vydáva spolu s vyhotovením tlačiva návrhu. Neobsahuje 

informácie poskytnuté navrhovateľom v dodatkoch 1 a 2 k vzorovému tlačivu A. 

 

3. V európskom platobnom rozkaze sa odporca poučí, že má možnosť: 

 

a) zaplatiť navrhovateľovi sumu uvedenú v rozkaze; alebo 

 

b) namietať proti rozkazu zaslaním odporu na súd pôvodu do 30 dní odo dňa doručenia rozkazu 

odporcovi. 
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4. V európskom platobnom rozkaze sa odporcovi oznámi, že 

 

a) rozkaz bol vydaný iba na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ a súd ich 

neoveroval; 

b) sa rozkaz stane vykonateľným, ak sa na súd nepodá odpor v súlade s článkom 16; 

c) keď sa podá odpor, konanie pokračuje na príslušných súdoch členského štátu pôvodu v súlade 

s pravidlami riadneho občianskeho súdneho konania, pokiaľ navrhovateľ vyslovene 

nepožiadal o ukončenie konania v takom prípade. 

 

5. Súd zabezpečí, aby bol rozkaz doručený odporcovi v súlade s vnútroštátnym právom 

spôsobom, ktorý spĺňa minimálne normy ustanovené v článkoch 13, 14 a 15. 

 

Článok 13 

Doručovanie s dokladom o prijatí odporcovi 

 

Európsky platobný rozkaz sa môže doručovať odporcovi v súlade s vnútroštátnym právom štátu 

doručenia, a to niektorým z týchto spôsobov: 

 

a) osobné doručenie doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré odporca 

podpísal; 
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b) osobné doručenie 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, ako sú telefax alebo e-mail, doložené potvrdením o 

prijatí s uvedením dátumu prijatia, ktoré odporca podpísal a odoslal naspäť. 

 

Článok 14 

Doručovanie bez dokladu o prijatí odporcovi 

 

1. Európsky platobný rozkaz sa odporcovi môže doručovať v súlade s vnútroštátnym právom 

štátu doručenia aj niektorým z týchto spôsobov: 

 

a) osobné doručenie na osobnú adresu odporcu osobám, ktoré žijú v tej istej domácnosti ako 

odporca alebo sú tam zamestnané; 

 

b) v prípade, ak odporca je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo právnickou osobou 

osobné doručenie do prevádzkárne odporcu osobám, ktoré odporca zamestnáva; 

 

c) uloženie rozkazu do poštovej schránky odporcu; 
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d) uloženie rozkazu na pošte alebo u príslušných orgánov verejnej moci a vloženie písomného 

oznámenia o tomto uložení do poštovej schránky odporcu, za predpokladu, že písomné 

oznámenie jasne uvádza povahu dokumentu ako súdneho dokumentu alebo právny účinok 

oznámenia, ktorým je, že sa doručenie uskutočnilo a začínajú plynúť lehoty; 

 

e) doručenie poštou bez dokladu o prijatí podľa odseku 3, ak má odporca adresu v členskom 

štáte pôvodu; 

 

f) elektronickými prostriedkami s automatickým potvrdením o doručení, za predpokladu, že 

odporca vopred výslovne súhlasil s týmto spôsobom doručovania. 

 

2. Na účely tohto nariadenia je doručenie podľa odseku 1 neprípustné, ak adresa odporcu nie je s 

určitosťou známa. 

 

3. Doručenie podľa odseku 1 písm. a), b), c) a d) sa potvrdzuje prostredníctvom: 

 

a) dokladu podpísaného príslušnou osobou, ktorá uskutočnila doručenie, s uvedením: 

 

(i) spôsobu doručenia; a 

 

(ii) dátumu doručenia; a 

 

(iii) mena príslušnej osoby, ak bol rozkaz doručený inej osobe ako odporcovi, a jej vzťahu k 

odporcovi; 

 

alebo 

 

b) potvrdenia o prijatí osobou, ktorej bol dokument doručený na účely odseku 1 písm. a) a b). 
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Článok 15 

Doručovanie zástupcovi 

 

Rozkaz sa podľa článkov 13 alebo 14 môže doručiť aj zástupcovi odporcu. 

 

Článok 16 

Odpor proti európskemu platobnému rozkazu 

 

1. Odporca môže na súd pôvodu podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu 

prostredníctvom vzorového tlačiva F ako je uvedené v prílohe VI, ktoré sa mu zašle spolu s 

európskym platobným rozkazom. 

 

2. Odpor sa musí zaslať do 30 dní od doručenia rozkazu odporcovi. 

 

3. Odporca v odpore uvedie, že pohľadávku popiera, pričom nemusí uviesť dôvody. 

 

4. Odpor sa podáva v listinnej forme alebo akýmikoľvek inými komunikačnými prostriedkami, 

vrátane elektronickej formy, akceptovanými členským štátom pôvodu a dostupnými súdu pôvodu. 
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5. Odpor podpisuje odporca alebo prípadne jeho zástupca. Ak sa odpor podáva v elektronickej 

forme v súlade s odsekom 4, musí byť podpísané v súlade s článkom 2 ods. 2 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 1999/93/ES. Podpis sa uznáva v členskom štáte pôvodu a nemôžu sa naň 

vzťahovať dodatočné požiadavky. 

 

Elektronický podpis sa však nevyžaduje v takom prípade, ak na súdoch členského štátu pôvodu 

existuje alternatívny elektronický komunikačný systém, ktorý je prístupný istej skupine 

zaregistrovaných overených užívateľov a ktorý umožňuje bezpečným spôsobom identifikovať 

týchto užívateľov, a len v tomto rozsahu. Členské štáty o takýchto komunikačných systémoch 

informujú Komisiu. 

 

Článok 17 

Účinky podania odporu 

 

1. Ak sa odpor podá v lehote ustanovenej v článku 16 ods. 2, konanie pokračuje na príslušnom 

súde členského štátu pôvodu v súlade s pravidlami riadneho občianskeho súdneho konania, pokiaľ 

navrhovateľ vyslovene nepožiadal o ukončenie konania v takomto prípade . 

 

Ak si navrhovateľ uplatňoval svoju pohľadávku prostredníctvom európskeho platobného rozkazu, 

nič vo vnútroštátnom práve nesmie mať vplyv na jeho postavenie v nasledujúcom riadnom 

občianskom súdnom konaní. 
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2. Pokračovanie konania ako riadneho občianskeho súdneho konania v zmysle odseku 1 sa riadi 

právom členského štátu pôvodu. 

 

3. Navrhovateľ je oboznámený so skutočnosťou, či odporca podal odpor a o akomkoľvek 

pokračovaní konania ako riadneho občianskeho súdneho konania. 

 

Článok 18 

Vykonateľnosť 

 

1. Ak v lehote ustanovenej v článku 16 ods. 2, po zohľadnení primeranej lehoty na doručenie 

odporu, nebol na súd pôvodu odpor doručený, súd bezodkladne vyhlási európsky platobný rozkaz 

za vykonateľný prostredníctvom vzorového tlačiva G ako je uvedené v prílohe VII. Súd pôvodu 

overí deň doručenia. 

 

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, formálne požiadavky na vykonateľnosť sa 

riadia právom členského štátu pôvodu. 

 

3. Súd zašle vykonateľný európsky platobný rozkaz navrhovateľovi. 

 

Článok 19  

Zrušenie doložky vykonateľnosti 

 

Európsky platobný rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným v členskom štáte pôvodu, sa uzná a vykoná 

v iných členských štátoch bez potreby doložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietať 

proti jeho uznaniu. 
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Článok 20  

Preskúmanie vo výnimočných prípadoch 

 

1. Po uplynutí lehoty ustanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený podať návrh na 

preskúmanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde členského štátu pôvodu, ak: 

 

a) (i) bol platobný rozkaz doručený jedným zo spôsobov uvedených v článku 14; a 

 

(ii) doručenie sa bez zavinenia na jeho strane neuskutočnilo v primeranom čase na prípravu 

jeho obhajoby;alebo 

 

b) odporcovi bolo zabránené namietať proti pohľadávke z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu 

mimoriadnych okolností bez jeho vlastného zavinenia, 

 

za predpokladu, že v oboch prípadoch koná bez zbytočného odkladu. 

 

2. Po uplynutí lehoty ustanovenej v článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený požiadať aj o 

preskúmanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde členského štátu pôvodu, kde bol 

európsky platobný rozkaz zjavne chybne vydaný, s prihliadnutím na požiadavky ustanovené v 

tomto nariadení alebo z dôvodu iných výnimočných okolností. 
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3. Ak súd zamietne návrh odporcu s odôvodnením, že sa neuplatňuje žiaden z dôvodov na 

preskúmanie uvedených v odsekoch 1 a 2, európsky platobný rozkaz zostáva v platnosti. 

 

Ak súd rozhodne, že preskúmanie je odôvodnené jedným z dôvodov ustanovených v odsekoch 1 a 

2, európsky platobný rozkaz sa stane neplatný. 

 

Článok 21 

Výkon 

 

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia, vykonávacie konania sa riadia 

právom členského štátu výkonu. 

 

Európsky platobný rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným, sa vykonáva za tých istých podmienok ako 

vykonateľné rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu. 

 

2. Na účely výkonu v inom členskom štáte musí navrhovateľ predložiť príslušným orgánom 

výkonu tohto členského štátu: 

 

a) vyhotovenie európskeho platobného rozkazu vyhláseného súdom pôvodu za vykonateľný, 

ktoré spĺňa potrebné podmienky na zistenie jeho pravosti a 
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b) v prípade potreby, preklad európskeho platobného rozkazu do úradného jazyka členského 

štátu výkonu, alebo, ak je v tomto členskom štáte niekoľko úradných jazykov, do úradného 

jazyka alebo jedného z úradných jazykov súdneho konania v mieste, v ktorom sa o výkon 

žiada, v súlade s právom tohto členského štátu, alebo do iného jazyka, ktorý členský štát 

výkonu uviedol ako prijateľný. Každý členský štát môže uviesť iný úradný jazyk alebo jazyky 

inštitúcií Európskej únie ako svoj vlastný, ktorý môže akceptovať pre európsky platobný 

rozkaz. Preklad overuje osoba, ktorá má na to oprávnenie v jednom z členských štátov. 

 

3. Od navrhovateľa, ktorý v jednom členskom štáte žiada o výkon európskeho platobného 

rozkazu vydaného v inom členskom štáte, sa nesmie vyžadovať žiadna záruka, kaucia alebo vklad 

akéhokoľvek druhu z dôvodu, že je cudzím štátnym príslušníkom alebo že nemá bydlisko alebo 

pobyt v členskom štáte výkonu. 

 

Článok 22 

Odmietnutie výkonu 

 

1. Výkon sa na návrh odporcu príslušným súdom v členskom štáte výkonu odmietne, ak je 

európsky platobný rozkaz nezlučiteľný so skorším rozhodnutím alebo predtým vydaným rozkazom 

v akomkoľvek členskom štáte alebo v tretej krajine, za predpokladu, že: 

 

a) predošlé rozhodnutie alebo rozkaz sa týkalo toho istého predmetu sporu medzi tými istými 

stranami a 
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b) predošlé rozhodnutie alebo rozkaz spĺňa podmienky potrebné pre jeho uznanie v členskom 

štáte výkonu a 

 

c) nezlučiteľnosť sa nemohla vzniesť ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte pôvodu. 

 

2. Výkon sa na návrh odmietne aj v prípade, ak už odporca uhradil navrhovateľovi sumu určenú 

v európskom platobnom rozkaze a v rozsahu, v ktorom tak urobil. 

 

3. V členskom štáte výkonu sa za žiadnych okolností nesmie skúmať vecná stránka európskeho 

platobného rozkazu. 

 

Článok 23 

Prerušenie alebo obmedzenie výkonu 

 

Ak odporca požiadal o preskúmanie v súlade s článkom 20, príslušný súd v členskom štáte výkonu 

môže na návrh odporcu: 

 

a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo 

 

b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví; alebo 

 

c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť. 
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Článok 24 

Právne zastúpenie 

 

Zastúpenie advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním nie je povinné: 

 

a) pre navrhovateľa, pokiaľ ide o návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; 

 

b) pre odporcu, pokiaľ ide o odpor proti európskemu platobnému rozkazu. 

 

Článok 25 

Súdne poplatky 

 

1. Kombinované súdne poplatky za konanie o európskom platobnom rozkaze a za riadne 

občianske súdne konanie, ktoré nasleduje v prípade podania odporu proti európskemu platobnému 

rozkazu v členskom štáte, nesmú prekročiť súdne poplatky riadneho občianskeho súdneho konania 

bez predchádzajúceho konania o európskom platobnom rozkaze v tomto členskom štáte. 

 

2. Na účely tohto nariadenia súdne poplatky zahŕňajú poplatky, ktoré sa majú uhradiť súdu a 

ktorých výška je stanovená v súlade s vnútroštátnym právom. 

 

Článok 26 

Vzťah s vnútroštátnym procesným právom 

 

Všetky procesné otázky, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto nariadení sa riadia vnútroštátnym 

právom. 
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Článok 27  

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 1348/2000 

 

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach1. 

 

Článok 28  

Informácie týkajúce sa nákladov na doručovanie a výkon 

 

Členské štáty spolupracujú, aby poskytli širokej verejnosti a odborným kruhom informácie o 

 

a) nákladoch na doručovanie dokumentácie; a 

 

b) tom, ktoré orgány sú na účely uplatňovania článkov 21, 22 a 23 oprávnené na výkon, 

 

najmä prostredníctvom Európskej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach ustanovenej v 

súlade s rozhodnutím Rady 2001/470/ES z 28. mája 20012. 

 

                                                 
1 Ú. v ES L 160, 30.6.2000, s. 37. 
2 Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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Článok 29  

 Informácie týkajúce sa právomoci, prieskumných konaní,  

komunikačných prostriedkov a jazykov 

 

1. Do ......................* členské štáty oznámia Komisii: 

 

a) ktoré súdy majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz; 

 

b) prieskumné konanie a príslušné súdy na účely uplatňovania článku 20; 

 

c) komunikačné prostriedky, ktoré sú prijateľné na účely konania o európskom platobnom 

rozkaze a sú dostupné súdom; 

 

d) jazyky prijateľné podľa článku 21 ods. 2 písm. b). 

 

Členské štáty oznamujú Komisii akékoľvek ďalšie zmeny týchto informácií. 

 

2. Komisia uverejní informácie oznámené v súlade s odsekom 1 v Úradnom vestníku Európskej 

únie a akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami. 

                                                 
* 18 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia. 
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Článok 30  

Zmeny a doplnenia príloh 

 

Vzorové tlačivá ustanovené v prílohách sa aktualizujú alebo technicky upravujú s cieľom 

zabezpečiť plný súlad s ustanoveniami tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 

ods. 2. 

 

Článok 31  

Výbor 

 

1. Komisii pomáha výbor ustanovený článkom 75 nariadenia (ES) č. 44/2001. 

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom 

na ustanovenia jeho článku 8. 

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 
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Článok 32  

Preskúmanie 

 

Do ....* predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru podrobnú správu skúmajúcu fungovanie konania o európskom platobnom 

rozkaze. Táto správa obsahuje hodnotenie fungovania konania a rozšírené posúdenie vplyvov za 

každý členský štát.  

 

Na tento účel a s cieľom zabezpečiť, aby sa najlepšie postupy v Európskej únii riadne zohľadňovali 

a odrážali zásady lepšej tvorby právnych predpisov, členské štáty poskytnú Komisii informácie 

týkajúce sa cezhraničného fungovania európskeho platobného rozkazu. Tieto informácie zahŕňajú 

súdne poplatky, rýchlosť konania, efektívnosť, jednoduchosť využívania a vnútroštátne konania o 

platobnom rozkaze členských štátov. 

 

Správa Komisie sa v prípade potreby doplní návrhmi na úpravu. 

 

Článok 33  

Nadobudnutie účinnosti 

 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 

vestníku Európskej únie. 

 

2. Uplatňuje sa od ....................** okrem článkov 28, 29, 30 a 31, ktoré sa uplatňujú od .... 

..........*** 

                                                 
* Päť rokov odo dňa uplatňovania tohto nariadenia. 
** 24 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia. 
***  18 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia. 
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so 

Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva. 

 

 

V Bruseli 

 

 

 Za Európsky parlament     Za Radu 

 predseda     predseda 
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PRÍLOHA I 
 

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu  
TLAČIVO A Článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006,+ 
ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze 
 

   

Poučenie o vypĺňaní tohto tlačiva sa nachádza na poslednej strane - pomôže Vám porozumieť tomuto 
tlačivu!  

1. Súd  
 
Súd 

  
Adresa  

  
PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
 

 

Číslo spisu  

(vyplní súd)      
  Prijaté súdom 

 

2. Strany konania a ich zástupcovia  
Kódy:  01 Navrhovateľ 03 Právny zástupca navrhovateľa* 05 Zákonný zástupca navrhovateľa** 
  02 Odporca 04 Právny zástupca odporcu* 06 Zákonný zástupca odporcu**  

* napr. advokát     ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné  
Kód 
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje *** 

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec 
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  

  

                                                 
+ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  

  Adresa 

  PSČ 

  Obec  

  Štát  

  

  Telefón ***  

  Fax ***  

  e-Mail ***  

  

  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  

  

Kód  

  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  

  Adresa  

  PSČ 

  Obec  

  Štát  

  

  Telefón ***  

  Fax ***  

  e-Mail ***  

  

  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  
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3. Dôvody súdnej právomoci  
Kódy:  

01 Bydlisko odporcu alebo spoluodporcu 
02 Miesto výkonu predmetného záväzku 
03 Miesto, kde bola spôsobená škoda 
04 V prípade sporu vyplývajúceho z prevádzky pobočky, zastúpenia alebo inej prevádzkarne miesto, kde je takáto pobočka, zastúpenie alebo iná 

prevádzkareň umiestnená  
05 Sídlo poručníckeho fondu 
06 V prípade sporu týkajúceho sa vyplatenia odmeny požadovanej na základe záchrany tovaru alebo nákladu, miesto súdu, do ktorého pôsobnosti patrí 
alebo mohlo patriť zadržanie predmetného tovaru alebo nákladu  07 Bydlisko držiteľa poistky, poisteného alebo osoby, ktorá má prospech z 
poistenia  

08 Bydlisko spotrebiteľa 
09 Miesto, kde zamestnanec vykonáva prácu 
10 Miesto, kde sa nachádza prevádzkáreň, ktorá zamestnáva zamestnanca 
11 Miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť 
12 Voľba súdu dohodnutého stranami 
13 Bydlisko osoby oprávnenej na výživné 
14 Iné (uveďte) 
 
Kód  
  Údaje iba pre kód 14 

  
 

 

4. Cezhraničný charakter sporu  
Kódy:  
01 Belgicko  
02 Česká republika  
03 Nemecko  
04 Estónsko  
05 Grécko   
06 Španielsko  
07 Francúzsko  
08 Írsko  
09 Taliansko  
10 Cyprus   
11 Lotyšsko  
12 Litva  
13 Luxembursko  
14 Maďarsko  
15 Malta   
16 Holandsko  
17 Rakúsko  
18 Poľsko  
19 Portugalsko 
20 Slovinsko   
21 Slovensko  
22 Fínsko  
23 Švédsko  
24 Spojené kráľovstvo  
25 Iné (uveďte) 

Bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu navrhovateľa  
  Bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu odporcu  
  Štát súdu  
  

 

 

5. Bankové údaje (nepovinné)  

5.1 Platba súdnych poplatkov navrhovateľom  
Kód:    01 Bankovým prevodom      02 Kreditnou kartou 03 Inkaso z bankového účtu navrhovateľa v prospech súdu      
   04 Právna pomoc  05 Iné (uveďte)   

Ak zvolíte kód 02 alebo 03, vyplňte bankové údaje v dodatku 1  
Kód 
  Uveďte v prípade kódu 05  
  
 

5.2 Platba prisúdenej sumy odporcom 
Majiteľ účtu 
  Názov banky (kód BIC) alebo iný relevantný kód banky   
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Číslo účtu 
  Medzinárodné číslo účtu (IBAN)   

   

 

 

 

EUR Euro CYP Cyperská libra CZK Česká koruna EEK Estónska koruna GBP GBP Britská libra 
HUF Maďarský forint LTL Litovský litas LVL Lotyšský lats MTL Maltská líra PLN PLN Poľský zlotý 
SEK Švédska koruna SIT Slovinský tolar SKK Slovenská koruna Iná mena (podľa medzinárodného bankového kódu) 

6. Pohľadávka Mena 

  Celková hodnota istiny bez úrokov a nákladov 

  
 
Pohľadávka sa týka (Kód 1)  
01 Kúpna zmluva  
02 Nájomná zmluva - hnuteľný majetok 
03 Nájomná zmluva - nehnuteľný majetok 
04 Nájomná zmluva - komerčný prenájom 
05 Zmluva o poskytovaní služieb – elektrina, plyn, voda, telefón 
06 Zmluva o poskytovaní služieb – zdravotné služby 
07 Zmluva o poskytovaní služieb – doprava 
08 Zmluva o poskytovaní služieb – právna, daňová, technická pomoc 
09 Zmluva poskytovaní služieb – hotel, reštaurácia 
10 Zmluva o poskytovaní služieb – oprava 11 Zmluva o poskytovaní služieb – sprostredkovanie 
12 Zmluva o poskytovaní služieb – iné (uveďte) 
13 Zmluva o dielo  
14 Poistná zmluva  
15 Úver  
16 Ručenie alebo iná forma zabezpečenia  
17 Pohľadávky, ktoré vznikli z iných ako zmluvných záväzkov, ak sú predmetom dohody medzi stranami alebo došlo k uznaniu dlhu (napr. náhrada škody, 

bezdôvodné obohatenie)  18 Pohľadávky, ktoré vznikli zo spoluvlastníctva majetku  
19 Škody - zmluva  
20 Zmluva o predplatení (noviny, časopis)  
21 Členský poplatok  
22 Pracovná zmluva  
23 Mimosúdne urovnanie sporov  
24 Dohoda o výživnom  
25 Iné (uveďte)  

Okolnosti (Kód 2)   
30 Nezaplatenie  
31  Nedostatočná platba  
32 Omeškanie platby  33 Nedodanie tovaru alebo neposkytnutie služieb  
34 Dodanie poškodeného tovaru alebo nekvalitných služieb  35 Tovar alebo služby nie sú v súlade s objednávkou  
36 Iný problém (uveďte)  

Iné údaje (Kód 3)  
40 Miesto kúpy  
41 Miesto dodania 
42 Dátum kúpy 43 Dátum dodania 
44 Druh tovaru alebo služieb 
45 Adresa nehnuteľnosti  46 V prípade úveru, jeho účel: spotrebiteľský úver 
47 V prípade úveru, jeho účel: hypotekárny úver 
48 Iné (uveďte)  
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ID  

1 Kód 1  

   Kód 2  

   Kód 3  

   Vysvetlenie 

   Dátum* (alebo obdobie) 

   Suma 

   

ID  

2 Kód 1  

   Kód 2  

   Kód 3  

   Vysvetlenie 

   Dátum* (alebo obdobie) 

   Suma 

   

ID  

3 Kód 1  

   Kód 2  

   Kód 3  

   Vysvetlenie 

   Dátum* (alebo obdobie) 

   Suma 

   

ID  

4 Kód 1  

   Kód 2  

   Kód 3  

   Vysvetlenie 

   Dátum* (alebo obdobie) 

   Suma 

   

* Dátum v tvare: deň/mesiac/rok 
 
Pohľadávku navrhovateľovi postúpil (v prípade potreby)   

Meno a priezvisko / Názov spoločnosti 
       Identifikačný kód (v prípade potreby)  

  
Adresa  
  PSČ 
  Obec 
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  Štát  

  
 
Dodatočné údaje pre pohľadávky súvisiace so spotrebiteľskými zmluvami (v prípade potreby)  
Pohľadávka sa týka spotrebiteľských  zmlúv  Ak áno, odporca je spotrebiteľom        Ak áno, odporca má bydlisko v 
zmysle článku 59 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001) v členskom štáte súdu konajúceho vo veci 
  áno           nie           áno           nie           áno           nie         

 

 

7. Úroky  
Kódy (skombinujte číslicu s písmenom):  
01 Zákonné   02 Zmluvné  03 Kapitalizácia úrokov 04 Úroková sadzba úveru ** 05 Suma vypočítaná navrhovateľom 06 Iné *** 
A ročne  B polročne C kvartálne  D mesačne E iné ***  

 
ID *  
  Kód  
  Úroková sadzba (%)  
  % nad základnú sadzbu (ECB)  

  zo (sumy)  
  Od 
  do  

  
ID *  
  Kód   
  Úroková sadzba (%)  
  % nad základnú sadzbu (ECB) 
  zo (sumy)   
  Od 
  do  

  
ID *  
  Kód   
  Úroková sadzba (%)  
  % nad základnú sadzbu (ECB)  
  zo (sumy) 
  Od 
  do  

  
ID *  
  Kód   
  Úroková sadzba (%)  
  % nad základnú sadzbu (ECB) 
  zo (sumy) 
  Od 
  do  

  
ID *  
  Uveďte v prípade kódu 6 a/alebo E  

  

 

* Uveďte príslušné ID pohľadávky   ** ktorý navrhovateľ čerpá najmenej vo výške pohľadávky     *** Uveďte  
 

8. Zmluvné pokuty (v prípade potreby) 
Výška  
  Uveďte  
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9. Náklady (v prípade potreby) 
Kódy:  01 Súdne poplatky  02 Iné (uveďte) 

 

Kód   
  Údaje iba pre kód 02  
  Mena  
  Suma  

  
Kód   
  Údaje iba pre kód 02  
  Mena  
  Suma  

  
Kód   
  Údaje iba pre kód 02  
  Mena  
  Suma 

  
Kód   
  Údaje iba pre kód 02  
  Mena  
  Suma  

  

 

 

10. Dostupné dôkazy odôvodňujúce pohľadávku  
Kódy:  01 Písomné dôkazy 02 Svedecká výpoveď  03 Znalecké posudky 04 Ohliadka predmetu alebo miesta 05 Iné (uveďte)  

* Uveďte príslušné ID pohľadávky      

ID *  
  Kód   
  Opis dôkazu  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
ID *  
  Kód   
  Opis dôkazu  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
ID *  
  Kód   

  Opis dôkazu  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
ID *  
  Kód   
  Opis dôkazu 
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  

 

 

11. Ďalšie vyhlásenia a iné informácie (v prípade potreby) 
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Týmto žiadam súd, aby odporcovi(om) prikázal zaplatiť navrhovateľovi(om) sumu uvedenej istiny 
vrátane prípadných úrokov, zmluvných pokút a nákladov.  
 
Vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sú uvedené informácie pravdivé.  
 
Som si vedomý toho, že akékoľvek úmyselné nepravidvé vyhlásenie by mohlo viesť k zodpovedajúcim 
sankciám podľa práva členského štátu pôvodu.  
V  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  
  Podpis a/alebo pečiatka 

 

 

 

Dodatok 1 k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu 

Bankové údaje na účely zaplatenia súdnych poplatkov navrhovateľom  
Kódy:     02 Kreditná karta     03 Inkaso z bankového účtu navrhovateľa v prospech súdu  
Kód  
  Majiteľ účtu  
  Názov banky (kód BIC) alebo iný relevantný kód banky/Kreditná spoločnosť  

  
Číslo účtu / Číslo kreditnej karty  
  Medzinárodné číslo účtu (IBAN)/Dátum skončenia platnosti a bezpečnostné číslo kreditnej karty  
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Dodatok 2 k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu 
Nesúhlas s pokračovaním občianskeho súdneho konania ako riadneho konania    Číslo spisu (vyplní sa, ak sa 
tento dodatok zasiela súdu oddelene od vzorového tlačiva návrhu)  

   

 

V  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  
  Podpis a/alebo pečiatka 
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POUČENIE 
 
Dôležité informácie  

Toto tlačivo musíte vyplniť v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktoré akceptuje súd konajúci vo veci. Tlačivo je k dispozícii vo všetkých 
úradných jazykoch Európskej únie. Môže vám to pomôcť vyplniť ho v požadovanom jazyku.  

Ak odporca podá odpor o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách y voči vašej pohľadávke, konanie bude 
pokračovať pred príslušnými súdmi v súlade s pravidlami riadneho občianskeho súdneho konania. Ak si v takomto prípade neprajete 
pokračovať v konaní, mali by ste vyplniť aj prílohu k tomuto tlačivu. Príloha by sa mala súdu doručiť pred vydaním európskeho 
platobného rozkazu. 

Ak sa návrh týka pohľadávky voči spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, musí sa podať na príslušný súd členského 
štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.  V ostatných prípadoch sa návrh musí podať na súdy príslušné podľa ustanovení nariadenia 
Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Informácie o predpisoch a 
právomoci možno nájsť na stánke Európskeho súdneho atlasu  (http://ec.europa.eu.int/comm/ justice_home/ejn). 

Ubezpečte sa, že ste sa na poslednej strane tlačiva riadne podpísali a uviedli dátum.  
Usmernenia  

Na začiatku každého oddielu nájdete osobitné kódy, ktoré je potrebné uviesť podľa potreby do príslušných kolóniek.  

1.  Súd  Pri rozhodovaní, ktorý súd zvoliť, je potrebné zvážiť dôvody súdnej právomoci.  

2. Strany konania a ich zástupcovia  V tejto časti musíte podľa kódov na tlačive uviesť strany konania a ich zástupcov, ak existujú. V kolónke 
[Identifikačný kód] sa uvádza špeciálne číslo, ktoré majú právni zástupcovia v niektorých členských štátoch na účely elektronickej komunikácie so súdom 
(pozri článok 7 ods. 6 bod 2 nariadenia (ES) č…/2006+), registračné číslo spoločností alebo organizácií alebo akékoľvek relevantné identifikačné číslo 
fyzických osôb.  V kolónke [Iné údaje] možno uviesť akékoľvek iné informácie, ktoré umožňujú identifikáciu danej osoby (napr. dátum narodenia, 
postavenie menovanej osoby v dotknutej spoločnosti alebo organizácii). Ak sa konania zúčastňujú viac ako 4 strany a/alebo zástupcovia, použite prosím 
časť [11]. 

3. Dôvody súdnej právomoci   Pozri poznámku vyššie.   

4. Cezhraničný charakter sporu  Toto konanie o európskom platobnom rozkaze môžete využiť, iba ak sú aspoň v dvoch kolónkach tejto časti uvedené 
rozdielne štáty.  

5. Bankové údaje   V časti [5.1] uveďte, ako zaplatíte poplatok spojený s návrhom. Je potrebné si uvedomiť, že nie všetky prostriedky úhrady sú 
nevyhnutne dostupné súdu, ktorý koná vo veci návrhu. Mali by ste si overiť, aký prostriedok úhrady súd akceptuje. Môžete tak urobiť kontaktovaním 
dotknutého súdu alebo návštevou webovej stránky Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach (http://ec.europa.eu/civiljustice/). Ak si 
vyberiete platbu kreditnou kartou alebo inkasom z vášho bankového účtu v prospech súdu, je potrebné, aby ste uviedli potrebné údaje o kreditnej karte / 
účte v prílohe I k tomuto tlačivu. V časti [5.2] uveďte, akou formou si prajete prijať platbu od odporcu. Ak si prajete byť vyplatený prostredníctvom 
bankového prevodu, uveďte potrebné bankové údaje.  
 
6. Istina  V tomto poli musíte podľa kódov na tlačive uviesť opis istiny a okolnosti pohľadávky. Je potrebné uviesť identifikačné číslo ("ID") pre každú 
pohľadávku očíslovaním od 1 po 4. Každá pohľadávka musí byť opísaná v riadku kolónky, ktorá nasleduje po ID čísle vyplnením príslušných čísiel kódov 1, 
2 a 3. Ak potrebujete viac miesta, použite časť [11]. Kolónka [Dátum (alebo obdobie)] sa vzťahuje napríklad na dátum zmluvy alebo spôsobenia škody 
alebo na obdobie nájmu.  
 
7. Úroky   Ak požadujete zaplatenie úrokov, musíte to uviesť podľa kódov uvedených na tlačive samostatne pre každú pohľadávku, ako je určená v časti 
[6]. Kód musí obsahovať príslušnú číslo (prvý riadok kódov) aj písmeno (druhý riadok kódov). Ak sa napríklad úroková sadzba dohodla zmluvou a počíta sa 
ročne, správny kód je 02 A. Ak požadujete zaplatenie úrokov až do doby rozhodnutia súdu, poslednú kolónku [do] nechajte prázdnu. Kód 01 sa vzťahuje 
na úrokovú sadzbu stanovenú zákonom. Kód 02 sa vzťahuje na úrokovú sadzbu dohodnutú stranami. Ak použijete kód 03 (kapitalizácia úrokov), uvedená 
suma by mala byť základom pre zostatok obdobia, ktoré má byť pokryté. Kapitalizácia úrokov sa vzťahuje na situáciu, keď sa nahromadené úroky pridajú k 
istine a berú sa do úvahy na účely počítania ďalších úrokov. Pri obchodných transakciách podľa smernice 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných transakciách je zákonnou úrokovou sadzbou súčet sadzby, ktorú Európskou centrálna banka uplatnila na 
svoju najnovšiu hlavnú refinančnú operáciu vykonanú pred kalendárnym dňom predmetného polroka („referenčná sadzba“), a aspoň siedmich 
percentuálnych bodov. Pre členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na tretej etape hospodárskej a menovej únie, je uvedenou referenčnou sadzbou rovnocenná 
sadzba stanovená na vnútroštátnej úrovni (napr. národnou centrálnou bankou). V oboch prípadoch sa referenčná sadzba platná v prvý kalendárny deň 
predmetného polroka uplatňuje nasledujúcich šesť mesiacov (pozri článok 3 ods. 1 písm. d) smernice 2000/35/ES). Kolónka základná sadzba ECB sa 
vzťahuje na úrokovú sadzbu, ktorú táto banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie. 

8. Zmluvné pokuty (v prípade potreby)   

9. Náklady (v prípade potreby)   Ak požadujete náhradu nákladov, musíte ich opísať prostredníctvom kódov uvedených na tlačive. Kolónka [Uveďte] sa 
používa, iba pre kód 02, teda ak požadujete náhradu nákladov iných ako súdnych poplatkov. Tieto iné náklady môžu zahŕňať napr. poplatky pre zástupcu 
navrhovateľa alebo náhradu nákladov, ktoré vznikli pred konaním. Ak požadujete náhradu súdnych poplatkov, ale nepoznáte jeho presnú výšku, musíte v 
kolónke [Kód] uviesť 01, kolónku [Suma] však ponecháte prázdnu; vyplní ju súd.  

10. Dostupné dôkazy odôvodňujúce pohľadávku   V tejto časti musíte prostredníctvom kódov uvedených na tlačive uviesť dostupné dôkazy, ktoré 
opodstatňujú jednotlivé pohľadávky. Kolónka Opis dôkazu môže obsahovať napríklad názov, označenie a/alebo referenčné číslo predmetného dokumentu, 
sumu uvedenú v predmetnom dokumente a/alebo meno svedka alebo znalca. 

11. Ďalšie vyhlásenia a iné informácie (v prípade potreby)   Túto časť tlačiva môžete použiť, ak potrebujete viac miesta pre ktorúkoľvek z 
predchádzajúcich častí, alebo, ak je to potrebné, na oznámenie akýchkoľvek ďalších užitočných informácií súdu. Napríklad, ak je viacero odporcov 
jednotlivo zodpovedných za časti pohľadávky, na tomto mieste uvediete sumy, ktoré vám dlžia jednotliví odporcovia.  

Dodatok 1   Tu musíte uviesť údaje o vašej kreditnej karte alebo bankovom účte, ak sa rozhodnete zaplatiť súdne poplatky kreditnou kartou alebo 
inkasom z vášho bankového účtu v prospech súdu. Je potrebné si uvedomiť, že nie všetky prostriedky úhrady sú nevyhnutne dostupné súdu, ktorý koná vo 

                                                 
+ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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veci návrhu. Je potrebné si uvedomiť, že informácie uvedené v prílohe I sa nezasielajú odporcovi.  

Dodatok 2   Tu musíte informovať súd o tom, že si neprajete pokračovať v konaní v prípade, že odporca podá proti pohľadávke odpor. Ak pošlete túto 
informáciu súdu až po tom, ako ste zaslali návrh, ubezpečte sa, že ste vyplnili číslo spisu pridelené súdom. Je potrebné si uvedomiť, že informácie uvedené 
v prílohe II sa nezasielajú odporcovi.  
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PRÍLOHA II 
 

Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie 
európskeho platobného rozkazu navrhovateľom  
TLAČIVO B Článok 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. . . . /2006+, ktorým sa zavádza konanie 
o európskom platobnom rozkaze 
 

   

 

1. Súd  
 
Súd 

  
Adresa  

  
PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
 

 

Číslo spisu     
V  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
Podpis a/alebo pečiatka   

 

2. Strany konania a ich zástupcovia  
Kódy:  01 Navrhovateľ 03 Právny zástupca navrhovateľa* 05 Zákonný zástupca navrhovateľa ** 
  02 Odporca 04 Právny zástupca odporcu* 06 Zákonný zástupca odporcu **  

* napr. advokát     ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné  
Kód 
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód  (ak je k dispozícií) 

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje *** 

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód  (ak je k dispozícií) 

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec 
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  
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  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  

  

Kód  

  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód  (ak je k dispozícií) 

  

  Adresa 

  PSČ 

  Obec  

  Štát  

  

  Telefón ***  

  Fax ***  

  e-Mail ***  

  

  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  

  

Kód  

  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód  (ak je k dispozícií) 

  
  Adresa  

  PSČ 
  Obec  
  Štát  

  

  Telefón ***  

  Fax ***  

  e-Mail ***  

  

  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  
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Po preskúmaní vášho návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu doplňte a/alebo  opravte návrh v 
prílohe, ako je uvedené nižšie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do  
___/___/____ 

Váš pôvodný návrh by sa mal doplniť a/alebo opraviť v jazyku alebo v jednom z jazykov súdu konajúceho 
vo veci.  

Súd návrh podľa ustanovení nariadenia zamietne, ak nedoplníte a/alebo neopravíte návrh v lehote 
uvedenej vyššie.  
 

Váš návrh nebol vyplnený v správnom jazyku. Vyplňte ho v jednom z týchto jazykov:  

  01 českom 
02 nemeckom 
03 estónskom 
04 španielskom 05 gréckom 
06 francúzskom 
07 talianskom 
08 lotyšskom 09 litovskom 
10 maďarskom 
11 maltskom 
12 holandskom 13 poľskom 
14 portugalskom 
15 slovenskom 
16 slovinskom 17 fínskom 
18 švédskom 
19 anglickom 
20 v inom jazyku (uveďte)  

 

Jazykový kód 
 Jazyková špecifikácia (len pre kód 20)  

 

 

 

Tieto položky sa musia doplniť a/alebo opraviť: 
Kódy:  
01 Strany a ich zástupcovia  
02 Dôvody súdnej právomoci  
03 Cezhraničný charakter sporu  04 Bankové údaje  
05 Istina  
06 Úroky  07 Zmluvné pokuty  
08 Náklady  
09 Dôkazy  10 Ďalšie vyhlásenia  
11 Podpis alebo meno  

 

Kód 

  Uveďte  

  
Kód 
  Uveďte  

  
Kód 
  Uveďte  

  
Kód 
  Uveďte  

  

Kód Uveďte  
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PRÍLOHA III 
 

Návrh navrhovateľovi na zmenu návrhu na vydanie 
európskeho platobného rozkazu  
TLAČIVO C Článok 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. . . . /2006+, ktorým sa zavádza konanie 
o európskom platobnom rozkaze 
 

   

 

1. Súd  
 
Súd 

  
Adresa  

  
PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
 

 

Číslo spisu     
V  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
Podpis a/alebo pečiatka   

 

2. Strany konania a ich zástupcovia  
Kódy:  01 Navrhovateľ 03 Právny zástupca navrhovateľa* 05 Zákonný zástupca navrhovateľa ** 
  02 Odporca 04 Právny zástupca odporcu* 06 Zákonný zástupca odporcu **  

* napr. advokát     ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné  
Kód 
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa   
  PSČ 
  Obec 
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  
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  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  

Kód  

  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 

  

  Adresa 

  PSČ 

  Obec  

  Štát  

  

  Telefón ***  

  Fax ***  

  e-Mail ***  

  

  Zamestnanie ***  

  Iné údaje ***  

  

Kód  

  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa  
  PSČ 
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  e-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  
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Po preskúmaní vášho návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu je súd toho názoru, že potrebné 
požiadavky boli splnené len pre časť návrhu. Súd preto navrhuje tieto zmeny návrhu:  
 
  
 

 

Odpoveď pošlite súdu bez zbytočného odkladu, nejneskôr do :  
______/______/______ 

Ak nepošlete odpoveď súdu v lehote uvedenej vyššie alebo odmietnete tento návrh, súd podľa ustanovení 
nariadenia zamietne váš návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v celom rozsahu.  

Ak tento návrh prijmete, súd vydá európsky platobný rozkaz na túto časť návrhu. Možnosť vymôcť zvyšnú 
časť vašej pôvodnej pohľadávky, na ktorú sa nevzťahuje európsky platobný rozkaz, v ďalšom konaní 
závisí od vnútroštátneho práva členského štátu súdu konajúceho vo veci.  

 

      Prijímam uvedený návrh súdu            Odmietam uvedený návrh súdu 

V  
  Dátum (deň/mesiac/rok)  
  Meno a priezvisko  

  
Podpis a prípadne pečiatka   
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PRÍLOHA IV 
 

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie európskeho 
platobného rozkazu  
TLAČIVO D Článok 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006+, 
ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze 
 

   

 

1. Súd  
 
Súd  

  
Adresa  

  
PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
 

 

Číslo spisu     
V  
  Dátum (deň/mesiac/rok) 

  
Podpis a/alebo pečiatka  

 

2. Strany konania a ich zástupcovia 
Kódy:  01 Navrhovateľ  03 Právny zástupca navrhovateľa * 05 Zákonný zástupca navrhovateľa ** 
  02 Odporca  04 Právny zástupca odporcu * 06 Zákonný zástupca odporcu ** 

* napr. advokát     ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  
  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  
  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
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  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  
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Súd preskúmal Váš návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v súlade s článkom 8 nariadenia 
(ES) č. .../2006*, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze, a zamieta ho z tohto 
dôvodu(ov): 
01 Návrh nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 2 nariadenia (článok 11 ods. 1 písm. a)).  
02 Návrh sa nevzťahuje na cezhraničný spor v zmysle článku 3 nariadenia (článok 11 ods. 1 písm. a)).  
03 Návrh sa nevzťahuje na peňažnú pohľadávku s určenou výškou, ktorá je splatná ako je uvedené v článku 4 nariadenia (článok 11 ods. 1 písm. a)).  
04 Súd nemá právomoc podľa článku 6 nariadenia (článok 11 ods. 1 písm. a)).  
05 Návrh nespĺňa požiadavky uvedené v článku 7 nariadenia (článok 11 ods. 1 písm. a)).  
06 Pohľadávka je zjavne neopodstatnená alebo neprípustná (článok 11 ods. 1 písm. b)). 

 07 Návrh nebol doplnený alebo opravený v lehote stanovenej súdom (článok 9 ods. 2 a článok 11 ods. 1 písm. c)).  
08 Návrh nebol zmenený v lehote stanovenej súdom (článok 10 a článok 11 ods. 1 písm. d)).  

 
Dôvod(y) zamietnutia (uveďte kód)  

 

Kód  
  Ďalšie informácie (v prípade potreby) 

  
Kód  
  Ďalšie informácie (v prípade potreby)  

  
Kód  
  Ďalšie informácie (v prípade potreby)  

  
Kód  
  Ďalšie informácie (v prípade potreby)  

  
 

Proti tomuto zamietnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Nebráni však podaniu nového návrhu na 
vydanie európskeho platobného rozkazu ani použitiu akéhokoľvek iného konania dostupného podľa práva 
členského štátu. 

 

 

                                                 
*  Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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PRÍLOHA V 
 

Európsky platobný rozkaz  

TLAČIVO E Článok 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006+, 
ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze 
 

   

 

1. Súd  
 
Súd 

  
Adresa 

  
PSČ 
  Obec 
  Štát 

  
 

 

Číslo spisu     
V 
  Dátum (deň/mesiac/rok) 

  
Podpis a/alebo pečiatka  

 

2. Strany konania a ich zástupcovia  
Kódy:  01 Navrhovateľ  03 Právny zástupca navrhovateľa * 05 Zákonný zástupca navrhovateľa ** 
  02 Odporca  04 Právny zástupca odporcu * 06 Zákonný zástupca odporcu ** 

* napr. advokát   ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné 
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  
  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  
  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

                                                 
+ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  
  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 
  
  Adresa  
  PSČ  
  Obec  
  Štát  

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E -Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  
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EUR Euro CYP Cyperská libra CZK Česká koruna EEK Estónska koruna GBP Britská libra 
HUF Maďarský forint LTL Litovský litas LVL Lotyšský lats MTL Maltská líra PLN Poľský zlotý 
SEK Švédska koruna SIT Slovinský toliar SKK Slovenská koruna Iná mena (podľa medzinárodného bankového kódu) 

 

V súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. .../2006* vydal súd na základe priloženého návrhu európsky 
platobný rozkaz. Týmto rozhodnutím Vám súd ukladá zaplatiť navrhovateľovi túto sumu:  

Odporca  1 
Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  

  Mena Suma  Dátum (deň/mesiac/rok) 

Pohľadávka        

Úroky (ku dňu)       

Zmluvné pokuty       

Náklady        

Celková suma        

Odporca  2 
Priezvisko a meno / Názov spoločnosti  

  Mena Suma  Dátum (deň/mesiac/rok) 

Pohľadávka        

Úroky (ku dňu)        

Zmluvné pokuty        

Náklady        

Celková suma        
       spoločná zodpovednosť  

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ODPORCU  

Týmto Vás oboznamujeme s tým, že: 

a. máte možnosť:  
i. zaplatiť navrhovateľovi sumu uvedenú v rozkaze; alebo 
ii. namietať proti rozkazu podaním odporu na súd, ktorý rozkaz vydal, v lehote uvedenej v písm. b);   

b. odpor sa musí súdu zaslať do 30 dní odo dňa doručenia rozkazu odporcovi. Táto tridsaťdňová lehota začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni, keď bol rozkaz doručený. Zahŕňa soboty, nedele a štátne sviatky. Ak je posledným dňom takejto lehoty 
sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, lehota sa skončí nasledujúci pracovný deň (pozri nariadenie Rady 1182/71 z 3. júna 
1971*). Štátne sviatky sú sviatky členského štátu, v ktorom sa nachádza súd; 

c. tento rozkaz bol vydaný iba na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ, a súd ich neoveroval; 
d. tento rozkaz sa stane vykonateľným, ak sa v lehote uvedenej v písm. b) na súd nepodá odpor;  
e. ak sa podá odpor, konanie pokračuje na príslušných súdoch členského štátu, ktorý tento rozkaz vydal, v súlade s pravidlami 

riadneho občianskeho súdneho konania, pokiaľ navrhovateľ vyslovene nepožiadal o ukončenie konania v takomto prípade.   

*  Ú. v. ES L 124, 8. 6. 1971, s. 1. (de, fr, it, nl)  
Osobitné anglické vydanie: séria I kapitola 1971(II), s. 354 
Osobitné grécke vydanie: kapitola 01 zväzok 1, s. 131 
Osobitné portugalské a španielske vydania: kapitola 01 zväzok 1, s. 149 
Osobitné fínske a švédske vydania: kapitola 1 zväzok 1, s. 71  
  
 
 
Osobitné vydania české, estónske, litovské, lotyšské, maďarské,  
maltské, poľské, slovenské a slovinské: kapitola 01 
zväzok 1, s. 51 

 

 

                                                 
* Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia 



 
7535/3/06 REV 3 ADD 7  jb  
 DG H III  SK 

 

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 30. júna 2006 
(OR. en) 

Medziinštitucionálny spis: 
2004/0055 (COD)  

7535/3/06 
REV 3 ADD 7 
 
 
 
JUSTCIV 65 
CODEC 254 
 

 
LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY 
Predmet: Spoločná pozícia prijatá Radou 30. júna 2006 na účely prijatia nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza konanie o európskom 
platobnom rozkaze 

 
 



 

 
7535/3/06 REV 3 ADD 7  jb 1 
 DG H III  SK 

PRÍLOHA VII 
 

Vyhlásenie vykonateľnosti   
TLAČIVO G Článok 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. . . . /2006+, ktorým sa zavádza 
európske konanie o európskom platobnom rozkaze 

 

   

 

1. Súd  
 

Súd   

  
Adresa  

  
PSČ  
  Obec 
  Štát 

  

 

 

Číslo spisu       

V 
  Dátum (deň/mesiac/rok)  

  
Podpis a/alebo pečiatka   

 

2. Strany konania a ich zástupcovia   
Kódy:  01 Navrhovateľ 03 Právny zástupca navrhovateľa * 05 Zákonný zástupca navrhovateľa ***  
  02 Odporca 04 Právny zástupca odporcu * 06 Zákonný zástupca odporcu ***  

* napr. advokát     ** napr. rodič, opatrovník, výkonný riaditeľ     *** nepovinné 

Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti 
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií) 

  
  Adresa 
  PSČ 
  Obec  
  Štát 

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód  
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti  
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa 
  PSČ 
  Obec 
  Štát 

                                                 
+ Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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  Telefón ***  
  Fax ***  

  E-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód 
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti   
     Identifikačný kód  (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa  
  PSČ 
  Obec  
  Štát 

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  

  
Kód 
  Meno a priezvisko / Názov spoločnosti    
     Identifikačný kód (ak je k dispozícií)  

  
  Adresa   
  PSČ  
  Obec 
  Štát 

  
  Telefón ***  
  Fax ***  
  E-Mail ***  

  
  Zamestnanie ***  
  Iné údaje ***  
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Súd týmto vyhlasuje, že pripojený európsky platobný rozkaz 

vydaný _____/_____/____ a doručený  __/__/____  

je vykonateľný v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. .../2006*, ktorým sa zavádza európske konanie o 
európskom platobnom rozkaze.   

 

Dôležité informácie 

Tento európsky platobný rozkaz je automaticky vykonateľný vo všetkých členských štátoch Európskej 
únie s výnimkou Dánska bez potreby ďalšieho vyhlásenia vykonateľnosti v členskom štáte, v ktorom sa o 
výkon žiada, a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu. Vykonávacie konania sa spravujú 
právom členského štátu výkonu, ak nariadenie neustanovuje inak.  

 

                                                 
* Poznámka pre úradný vestník: vložiť číslo tohto nariadenia. 
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I. Úvod 

 

Rada 21. februára 2006 dosiahla všeobecnú dohodu o znení návrhu nariadenia, ktorým sa zavádza 

konanie o európskom platobnom rozkaze. To viedlo k prijatiu spoločnej pozície 30. júna 2006 

v rámci spolurozhodovacieho postupu. 

 

Rada pri prijímaní svojej pozície zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu z prvého čítania 

z 13. decembra 2005 (pozri dokument 15686/05 CODEC 1174 JUSTCIV 238). 

 

Účelom tohto návrhu je zjednodušiť a urýchliť súdne konanie a znížiť jeho náklady v cezhraničných 

sporoch, ktoré sa týkajú nepopretých peňažných pohľadávok, a umožniť voľný pohyb európskych 

platobných rozkazov vo všetkých členských štátoch. 

 

II. Analýza spoločnej pozície 

 

I. Všeobecne 

 

Pozícia Rady sleduje z veľkej časti tú istú líniu ako pôvodný návrh Komisie po jeho zmene 

na základe zmeneného a doplneného návrhu, ktorý bol Rade predložený 9. februára 2006. 

 

V znení sa vykonali tieto hlavné zmeny: 

 

1. Na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie sa objasnil a hlbšie prepracoval rozsah pôsobnosti 

nástroja. Oblasť občianskoprávnych a obchodných vecí sa nevzťahuje na zodpovednosť 

štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci (acta iure imperii). Do článku 2 

ods. 2 písm. d) sa doplnila dodatočná výnimka o pohľadávkach, ktoré vznikli 

z mimozmluvných záväzkov. Rozsah pôsobnosti nariadenia je obmedzený na cezhraničné 

spory, ako to definuje článok 3 nariadenia. 
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2. V znení sa urobilo niekoľko zmien s cieľom umožniť elektronické a automatizované 

spracovávanie návrhov (pozri napríklad článok 7 ods. 5 a 6, článok 8, článok 16 ods. 4 

a článok 16 ods. 5). 

 

3. Pôvodné dvojfázové konanie o platobnom rozkaze sa nahradilo jednofázovým. Do znenia sa 

však vložili dodatočné procedurálne záruky s cieľom chrániť práva strán, ktorých sa konania 

týkajú (pozri najmä články 8, 10, 11 a 12). Súd preto po prijatí návrhu na základe informácií 

poskytnutých v tlačive návrhu preskúma, či sú splnené kritériá prípustnosti a či sa 

pohľadávka javí byť opodstatnená. Na základe tohto preskúmania súd môže žiadosť 

zamietnuť alebo vydať európsky platobný rozkaz. 

 

4. Nariadenie na rozdiel od pôvodného návrhu teraz predpokladá možnosť vydať európsky 

platobný rozkaz na časť pohľadávky, ak s tým navrhovateľ súhlasí. 

 

5. Nariadenie objasnilo lehoty pre jednotlivé fázy postupu. S cieľom zabezpečiť jednotnosť 

nariadenie uplatňuje na vydanie európskeho platobného rozkazu a na odoslanie odporu 

jednotnú 30-dňovú lehotu. 

 

6. Pôvodný návrh nepredpokladal ustanovenie o doručovaní dokumentov. Nariadenie vo svojej 

súčasnej podobe stanovuje presné a podrobné minimálne požiadavky, ktorými sa upravuje 

doručovanie dokumentov a ktoré by sa mali uplatňovať v kontexte konania o európskom 

platobnom rozkaze. 

 

7. Na rozdiel od pôvodného návrhu nariadenie teraz zahŕňa ustanovenia o výkone 

(pozri články 21, 22 a 23). 

 

Ostatné zmeny a doplnenia sa týkajú skôr formy a urobili sa, aby sa text čítal ľahšie. 

 

Znenie a odôvodnenia sa po revízii právnikmi/lingvistami prečíslovali. Tabuľka v prílohe uvádza 

jednotlivé čísla tak, ako sa uvádzajú v spoločnej pozícii a v pôvodnom návrhu. 
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2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu 
 

Rada prijala všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu. Na rokovaniach 

v Rade a pri revízii znenia právnikmi/lingvistami sa však ukázalo, že v niektorých prípadoch sú 

potrebné určité upresnenia technickej povahy. Odôvodnenia a vzorové tlačivá sa upravili 

a aktualizovali tak, aby súhlasili so znením nariadenia. 

 

a) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté v celom rozsahu 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 a 73 môžu byť prijaté tak, ako ich predložil 

Európsky Parlament, pretože zjednodušujú konanie, prispievajú k realizácii  voľného pohybu 

európskych platobných rozkazov alebo zlepšujú zrozumiteľnosť a súdržnosť nariadenia. 

 

Zapracovanie ustanovenia o zrušení doložky vykonateľnosti, ustanovení o doručovaní dokumentov 

a o výkone do nariadenia si vyžaduje zapracovanie dodatočných odôvodnení, ktoré sú vo veľkej 

miere odvodené z  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, 

ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. 

 

b) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté z hľadiska vecnej stránky 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 28, 30, 31, 33, 34, 35, 51 a 62 môže byť prijaté z hľadiska vecnej 

stránky po preformulovaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 je premietnutý v odôvodnení 17. V tomto kontexte je 

vhodnejšie odkazovať na právo na opravný prostriedok ako na preskúmanie. 

 

Zmeny navrhované v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 30 a 31 sa na účely 

zrozumiteľnosti zlúčili v odôvodnení 28. 

 

Zmeny navrhované v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 33 sa zapracovali do 

odôvodnenia 23, ktorého znenie sa trochu zmenilo, aby sa odôvodnenie dostalo do správneho 

kontextu. 

 

Zmeny navrhované v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 34 sa zapracovali do 

odôvodnenia 24, ktorého znenie sa trochu zmenilo, aby sa odôvodnenie dostalo do správneho 

kontextu.
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So zreteľom na zjednodušovanie a zásady vypracovávania odôvodnení, ktoré obsahuje 

medziinštitucionálna dohoda, by sa zmeny súčasného odôvodnenia 26 navrhované 

v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 35 mali trochu upraviť. 

 

Zmeny navrhované v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 51 sa zapracovali do článku 12. 

Na účely užívateľskej prístupnosti a zrozumiteľnosti článok 12 ods. 3 písm. b) teraz jasne uvádza, 

že odpor sa na súd pôvodu musí podať do 30 dní odo dňa doručenia rozkazu odporcovi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62 súvisí s článkom 22. Keďže úvod článku 22 ods. 1 sa 

odvoláva na rozhodnutie alebo rozkaz, do písmen a) a b) by sa mal doplniť odkaz na „rozkaz“. 

 

c) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté čiastočne 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 29, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 74, 75 a 76 môžu byť čiastočne 

prijaté. 

 

Zámerom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 29 je objasniť cieľ, ktorý sa sleduje osobitným 

preskúmaním, ktoré môže odporca využiť po uplynutí lehoty na podanie odporu voči európskemu 

platobnému rozkazu. Keďže toto preskúmanie je dôležité, pokiaľ ide o práva odporcu, odôvodnenie 

by malo byť konkrétnejšie a jednoznačne stanoviť, že výraz „iné výnimočné okolnosti“ môže 

zahŕňať aj prípad, keď sa vydanie európskeho platobného rozkazu zakladalo na nepravdivých 

informáciách, ktoré navrhovateľ uviedol v tlačive návrhu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 prináša zmeny v článku 7. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh je prijateľný v celom rozsahu, ale bolo by vhodné doplniť do článku 7 ods. 2 písm. b) popri 

odkazu na úroky a zmluvné pokuty aj odkaz na „náklady“. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 prináša zmeny v článku 8. Keďže články 2, 3, 4, 6 a 7 

odkazujú na kritéria prípustnosti, odkaz na prípustnosť pohľadávky je v tomto kontexte prebytočný. 

Článok by mal preto odkazovať na preskúmanie toho, či sú požiadavky stanovené v článkoch 2, 3, 

4, 6 a 7 splnené a či sa pohľadávka javí byť opodstatnená. 
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Pri uplatnení rovnakého pravidla ako v predchádzajúcom odseku by druhá časť znenia článku 9 

ods. 1, ktorá sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 45, mala znieť: „pokiaľ návrh nie je 

zjavne neopodstatnený alebo neprípustný“. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 súvisí so súčasným článkom 10. So zreteľom na článok 7 

ods. 2 písm. b) by znenie tohto ustanovenia malo odkazovať na pohľadávku a nie na žiadosť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 prináša zmeny v súčasnom článku 11. Aj keď je v zásade 

prijateľný, zmenilo sa poradie dôvodov s cieľom držať sa číselného poradia článkov, v ktorých sa 

tieto dôvody nachádzajú. So zreteľom na poznámky, ktoré sa týkajú pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov 44 a 45, by článok 11 ods. 1 písm. b) mal znieť: „pohľadávka je zjavne neopodstatnená“. 

 

Zmeny navrhované v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 52 a 53 sa zapracovali do 

článkov 13 a 14. Tieto zmeny sú v zásade prijateľné, je však potrebné urobiť jednu malú zmenu. 

Vzhľadom na to, že odporca môže mať bydlisko v treťom štáte, bolo by vhodnejšie odkazovať 

v uvedených článkoch na „štát“ a nie na „členský štát“. 

 

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 74, 75 a 76, vzorové tlačivá sa po práci 

technickej povahy, ktorá sa v rámci Rady vykonala počas rakúskeho predsedníctva, v zásadnej 

miere aktualizovali a doplnili. 

 

III. Záver 

 

Rada sa domnieva, že znenie spoločnej pozície k zavedeniu európskeho platobného rozkazu 

poskytuje požadovanú rovnováhu medzi zavedením účinného celoeurópskeho postupu na účely 

uspokojovania peňažných pohľadávok s určenou výškou, aby sa tak vytvoril priestor pre voľný 

pohyb európskych platobných rozkazov, a ochranou práv dlžníkov. 
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PRÍLOHA 

 

TABUĽKA ZHODY 

 
Pôvodný návrh Komisie Spoločná pozícia Rady 
Odôvodnenie (1) Odôvodnenie (1) 
nové Odôvodnenie (2) 
Odôvodnenie (2) Odôvodnenie (3) 
Odôvodnenie (3) Odôvodnenie (4) 
Odôvodnenie (4) Odôvodnenie (5) 
Odôvodnenie (5) Odôvodnenie (6) 
Odôvodnenie (6) Odôvodnenie (7) 
Odôvodnenie (7) Odôvodnenie (8) 
nové Odôvodnenie (9) 
Odôvodnenie (8) Odôvodnenie (10) 
Odôvodnenie (9) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (10) Odôvodnenie (11) 
nové Odôvodnenie (12) 
Odôvodnenie (11) Odôvodnenie (13) 
Odôvodnenie (12) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (13) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (14) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (15) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (16) vypúšťa sa 
nové Odôvodnenie (14) 
nové Odôvodnenie (15) 
nové Odôvodnenie (16) 
nové Odôvodnenie (17) 
nové Odôvodnenie (18) 
nové Odôvodnenie (19) 
nové Odôvodnenie (20) 
nové Odôvodnenie (21) 
nové Odôvodnenie (22) 
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Pôvodný návrh Komisie Spoločná pozícia Rady 
nové Odôvodnenie (23) 
nové Odôvodnenie (24) 
nové Odôvodnenie (25) 
nové Odôvodnenie (26) 
nové Odôvodnenie (27) 
nové Odôvodnenie (28) 
Odôvodnenie (17) Odôvodnenie (29) 
Odôvodnenie (18) vypúšťa sa 
Odôvodnenie (19) Odôvodnenie (30) 
Odôvodnenie (20) Odôvodnenie (31) 
Odôvodnenie (21) Odôvodnenie (32) 
nové Článok 1 
Článok 1 Článok 2 
nové Článok 3 
Článok 2 ods. 1 Článok 4 
Článok 2 ods. 2 Článok 1 ods. 2 
nové Článok 5 
nové Článok 6 
Článok 3 Článok 7 
Článok 4 ods. 1 Článok 8 
Článok 4 ods. 2 Článok 9 
nové Článok 10 
Článok 5 Článok 11 
Článok 6 vypúšťa sa 
Článok 7 vypúšťa sa 
Článok 8 vypúšťa sa 
Článok 9 Článok 12 
nové Článok 13 
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Pôvodný návrh Komisie Spoločná pozícia Rady 
nové Článok 14 
nové Článok 15 
Článok 10 vypúšťa sa 
Článok 11 Článok 16 
Článok 12 Článok 17 
nové Článok 18 
nové Článok 19 
nové Článok 20 
nové Článok 21 
nové Článok 22 
nové Článok 23 
Článok 13 Článok 24 
Článok 14 Článok 25 
Článok 15 Článok 26 
nové Článok 27 
nové Článok 28 
Článok 16 Článok 29 
Článok 17 Článok 30 
Článok 18 Článok 31 
nové Článok 32 
Článok 19 Článok 33 
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU A 
Od: Generálny sekretariát Rady 
Komu: COREPER/RADA 
Č. návrhu Komisie: 7615/04 JUSTCIV 48 CODEC 411, 6133/06 JUSTCIV 22 CODEC 115 
Predmet: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza konanie o 

európskom platobnom rozkaze [prvé čítanie] 
– prijatie (sp + o) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodneného stanoviska Rady 
– vyhlásenie(a) 

 
VYHLÁSENIE KOMISIE 

 
Komisia vyhlasuje, že vymedzenie pojmu „cezhraničný spor“ v súčasnom nariadení nie je 

výkladom požiadavky článku 65 zmluvy v súvislosti s tým, že opatrenia Spoločenstva sa 

obmedzujú na záležitosti s cezhraničným dosahom, ale iba jedným z možných spôsobov 

obmedzenia rozsahu pôsobnosti súčasného nariadenia v rámci článku 65. 

 
Obmedzenie rozsahu pôsobnosti odkazom na všeobecné vymedzenie pojmu „cezhraničný“ nie je 

potrebné v nástrojoch súvisiacich s medzinárodným právom súkromným. 

 
Potreba alebo užitočnosť použitia akéhokoľvek všeobecného vymedzenia pojmu „cezhraničný“ v 

iných nástrojoch, ktoré nesúvisia s medzinárodným právom súkromným, ako napríklad v návrhu 

smernice o mediácii, ktorá má inú povahu ako súčasné nariadenie, by sa mala dôkladne zvážiť na 

individuálnom základe so zreteľom na ciele každého nástroja. 

________________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 4.7.2006 
KOM(2006) 374 v konečnom znení 

2004/0055 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o zavedení konania o vydaní Európskeho platobného rozkazu 
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2004/0055 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnom stanovisku Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o zavedení konania o vydaní Európskeho platobného rozkazu 

1. SÚVISLOSTI 

Návrh (dokument KOM(2004)173 konečné znenie - 2004/0055 
(COD) poskytnutý EP a Rade: 

19.3.2004 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 9.2.2005 

Stanovisko Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 13.12.2005 

Zmenený a doplnený návrh poskytnutý: 8.2.2006 

Spoločná pozícia prijatá: 30.6.2006 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Pre hospodárske subjekty v Európskej únii a pre riadne fungovanie vnútorného trhu je rýchle 
vymáhanie nesporných pohľadávok, ktorých oprávnenosť nie je spochybnená, mimoriadne 
dôležité. Právny rámec, ktorý nezaručuje veriteľom rýchle vysporiadanie nesporných 
pohľadávok, môže dlžníkom nesplácajúcim svoje pohľadávky priniesť do určitej miery 
beztrestnosť a stimulovať ich k úmyselnému zadržiavaniu platieb v ich vlastný prospech. 
Oneskorené platby sú hlavnou príčinou platobnej neschopnosti, ktorá ohrozuje 
životaschopnosť podnikov, najmä malých a stredných, a vedie k veľkému poklesu počtu 
pracovných miest. 

Potreba realizácie zdĺhavého, ťažkopádneho a nákladného súdneho konania aj v prípade 
vymáhania nesporných pohľadávok nevyhnutne posilňuje tieto škodlivé hospodárske vplyvy. 
Táto situácia je pre justičné systémy členských štátov v mnohých smeroch výzvou. Dôležitou 
sa stala otázka rozlišovania skutočne sporných prípadov od prípadov, v ktorých neexistuje 
žiadny právny spor. Takéto rozlišovanie je nevyhnutným, aj keď nie dostačujúcim 
predpokladom účinného využívania obmedzených zdrojov, ktoré boli súdom pridelené. 
Umožňuje im, aby sa zamerali na sporné konania a rozhodli v primeranej lehote. Tento 
výsledok je možné dosiahnuť len pomocou rýchleho a efektívneho konania v prípadoch 
nesporných pohľadávok. 

Cieľom tohto návrhu je zavedenie jednotného, rýchleho a efektívneho mechanizmu 
vymáhania nesporných pohľadávok na úrovni EÚ. 
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3. KOMENTÁR K SPOLOČNEJ POZÍCII A ZMENY A DOPLNENIA EP 

3.1. Všeobecná poznámka 

Spoločná pozícia Rady bola prijatá jednomyseľne. Zachováva podstatné prvky pôvodného 
návrhu Komisie, ktorý bol zmenený a doplnený v ďalšom návrhu. 

Hlavné zmeny uvedené v spoločnej pozícii sa týkajú týchto otázok: 

- v spoločnej pozícii je rozsah uplatňovania obmedzený na cezhraničné prípady. Cezhraničný 
prípad je definovaný ako prípad, v ktorom aspoň jedna strana má bydlisko alebo miesto 
obvyklého pobytu v členskom štáte, v ktorom nie je sídlo súdu pojednávajúceho v tomto 
prípade.  

- v texte sa urobilo niekoľko zmien, aby sa umožnilo elektronické a automatické spracovanie 
žiadosti (pozri článok 7 ods. 5 a 6, článok 8 a článok 16 ods. 4 a 5). 

- pôvodné dvojstupňové konanie v súvislosti s platobným rozkazom bolo nahradené 
jednostupňovým konaním. Do textu boli v súvislosti s konaním pridané ďalšie záruky 
na ochranu práv strán vystupujúcich v konaní (pozri najmä články 8, 10, 11 a 12). Po prijatí 
žiadosti teda súd na základe údajov vo formulári žiadosti preskúma, či boli splnené kritéria na 
schválenie a či sa nárok javí ako opodstatnený. Na základe tohto skúmania môže súd žiadosť 
buď zamietnuť, alebo vydať Európsky platobný rozkaz.  

- na rozdiel od pôvodného návrhu sa teraz v nariadení počíta s možnosťou vydania 
Európskeho platobného príkazu pre časť nároku, ak s tým žiadateľ súhlasí.  

- v nariadení sa uvádzajú lehoty ukončenia rozličných fáz konania. Aby bola zaistená 
konformita, stanovuje sa v nariadení 30-dňová lehota na vydanie Európskeho platobného 
rozkazu aj na doručenie podania odporu.  

- na rozdiel od pôvodného návrhu zahŕňa teraz nariadenie ustanovenia o výkone (pozri články 
21, 22 a 23). Do textu nariadenia boli pridané ustanovenia o zrušení výkonu spoločne 
s minimálnymi normami, s ktorými sa počítalo už v nariadení 805/2004, ktorým sa vytvára 
európsky exekučný titul pre nesporné nároky, 

- spoločná pozícia zahŕňa ustanovenie o podrobnom preskúmaní. 

Ostatné zmeny a doplnenia majú menej formálny charakter a ich úlohou je zlepšiť 
zrozumiteľnosť textu. 

Komisia teda môže súhlasiť so spoločnou pozíciou, hoci sa v nej modifikujú niektoré 
špecifické črty pôvodného návrhu Komisie upraveného v súlade so stanoviskom Parlamentu, 
pretože aj naďalej sleduje cieľ zjednodušenia, urýchlenia a redukcie nákladov vznikajúcich 
v súvislosti s konaním vo veci nesporných peňažných pohľadávok.  

3.2. Zmeny a doplnenia navrhované Parlamentom 

Všetky zmeny a doplnenia, ktoré navrhol Parlament, boli zahrnuté do zmeneného 
a doplneného návrhu Komisie a takisto aj do spoločnej pozície. V niektorých prípadoch však 
diskusie v rámci Rady a revízia textu zo strany odborníkov z oblasti práva alebo 
lingvistickými odborníkmi poukázali na potrebu určitých technických vylepšení. Úvodné časti 
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a štandardné formuláre boli upravené a aktualizované, aby korešpondovali s textom 
nariadenia.  

Medzi zmeneným a doplneným návrhom a spoločnou pozíciou je jedna odchýlka v článku 3 
ods. 1: 

- článok 3 ods. 1 zmeneného a doplneného návrhu: „Na účely tohto nariadenia znamená 
cezhraničný prípad taký prípad, v ktorom má aspoň jedna zo sporových strán bydlisko alebo 
obvyklý pobyt v inom štáte ako je členský štát, v ktorom má sídlo súd, na ktorom bol podaný 
návrh.“ 

- článok 3 ods. 1 spoločnej pozície: „Na účely tohto nariadenia znamená cezhraničný prípad 
taký prípad, v ktorom má aspoň jedna zo sporových strán bydlisko alebo obvyklý pobyt 
v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom má sídlo súd, na ktorom bol podaný 
návrh.“ 

Komisia pokladá obmedzenie na prípady, v ktorých majú obe strany bydlisko v členskom 
štáte za nedostatok v nariadení a v tomto smere vypracovala vyhlásenie. 

Spoločná pozícia Rady bola prerokovaná s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť 
jej schválenie v rámci prvého čítania. Preto sa neočakáva, že by Európsky parlament žiadal 
o zmeny alebo doplnenia v znení spoločnej pozície. 

4. ZÁVER 

Komisia súhlasí so spoločnou pozíciou, keďže obsahuje hlavné prvky uvedené už v jej 
pôvodnom návrhu, ako aj zmeny a doplnenia, o ktoré žiadal Parlament a ktoré boli zahrnuté 
do zmeneného a doplneného návrhu. 

5. STANOVISKO KOMISIE 

Pri príležitosti prijatia spoločnej pozície poskytla Komisia nasledovné vyhlásenie: 

_____________ 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia vyhlasuje, že definícia pojmu „cezhraničný prípad“ v súvislosti s týmto nariadením 
nie je interpretáciou povinnosti uvedenej v článku 65 Zmluvy týkajúcej sa obmedzenia 
opatrení Spoločenstva na záležitosti s cezhraničným dosahom. Tento pojem je len jednou 
z možností ako vymedziť rozsah uplatňovania nariadenia pokiaľ ide o článok 65. 

Nie je potrebné vymedziť rozsah uplatňovania uvedením odkazu na všeobecnú definíciu 
výrazu „cezhraničný“, ktorá sa nachádza v nástrojoch medzinárodného práva súkromného. 

Potreba a záujem siahnuť po všeobecnej definícii výrazu „cezhraničný“ v iných nástrojoch, 
ktoré nesúvisia s medzinárodným právom súkromným, ako je navrhovaná smernica 
o mediácii, ktorá ma iný charakter ako toto nariadenie, by sa mali v každom jednotlivom 
prípade starostlivo preskúmať z hľadiska cieľov každého nástroja. 




