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Časté otázky
★ Mám otázku o tlačive
→ Všetky krajiny EÚ poskytujú bezplatnú praktickú pomoc.
Pozrite sa na portál elektronickej justície alebo sa
obráťte na miestne podnikateľské alebo spotrebiteľské
združenie.
★ Potrebujem právneho zástupcu či zástupkyňu?
→ Nie. Konanie je dostatočne jednoduché, aby sa zvládlo
bez odborného právneho poradenstva. Ak si to však
želáte, môžete si privolať právneho zástupcu či
zástupkyňu.

Má vaša firma dlžníkov a dlžníčky v inej krajine EÚ?
Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
je rýchlejší a jednoduchší spôsob vymáhania dlhov.
Zistite, ako na to.
Stiahnite si príručku o európskom konaní vo veciach s
nízkou hodnotou sporu na adrese: https://e-justice.europa.
eu/content_small_claims-42-sk.do

★ Mám právo na bezplatnú právnu pomoc?
→ Možno máte, ak si nemôžete dovoliť náklady. Navštívte
stránku: https://e-justice.europa.eu/content_small_
claims-55-sk.do.
★ Aké dokumenty mám priložiť k tlačivu
na uplatnenie pohľadávky?
→ Všetky dokumenty, ktoré podporujú vašu pohľadávku:
korešpondencia, faktúry, zmluvy, svedecká výpoveď.
★ Budem musieť ísť na súd?
→ Zvyčajne nie. Toto je predovšetkým písomné konanie.
Pojednávania sa konajú, len ak je to nutné, a môžete
požiadať o prepojenie cez video.
★ Koľko bude spor stáť?
→ Súdu, ktorý vybavuje váš spor, budete musieť zaplatiť
poplatok súvisiaci s predložením návrhu.
→ Súdy sa usilujú zachovávať primerané poplatky za spory
s nízkou hodnotou pohľadávky.
→ Ak spor prehráte, budete musieť uhradiť poplatky
druhého účastníka či účastníčky, no len tie, ktoré
sú podľa súdu nevyhnutné a primerané.
→ Možno budete musieť zaplatiť za preklad dokumentov
a získanie dôkazov od znalcov a znalkýň. Súdy sa však
usilujú udržať poplatky čo najmenšie.
→ Môžete požiadať o preplatenie nákladov.

Príručka pre používateľov

k európskemu konaniu vo veciach
s nízkou hodnotou sporu
Stručný úvod do hlavných praktických hľadísk
využívania konania na základe nariadenia
Spravodlivosť
a spotrebitelia

Navštívte Európsky portál elektronickej justície: https://ejustice.europa.eu/home.do?plang=sk&action=home
Sledujte nás
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Európska justičná sieť
pre občianske a obchodné veci
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Ako vymáhať
peniaze v inej
krajine EÚ?
Tipy pre MSP
v súvislosti
s európskym konaním
vo veciach s nízkou
hodnotou sporu
Spravodlivosť
a spotrebitelia

Mohlo by mojej firme
pomôcť európske konanie
vo veciach s nízkou
hodnotou sporu?
Dlží vám peniaze klient, klientka alebo dodávateľ
v inej krajine EÚ?
Vymáhanie pohľadávky za hranicami sa môže zdať márne.
Nechcete skončiť s prázdnymi vreckami po zdĺhavom
súdnom konaní v cudzej krajine.
Existuje však nákladovo účinný spôsob, ako získať peniaze,
ktoré vám patria – európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu. Nepotrebujete právneho zástupcu či
zástupkyňu, poradíte si prostredníctvom tlačív a konanie
je pomerne rýchle.

Platí to pre moju
pohľadávku?

1. KROK

ÁNO
AK:

▶ žiadate o peniaze alebo náhradu škody od
firmy, organizácie zákazníka alebo zákazníčky
v inej krajine EÚ,

európskych MSP má 10 alebo menej
zamestnancov a zamestnankýň.1
Konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu môže pomôcť týmto
spoločnostiam, ktoré nemajú času
nazvyš, aby získali to, čo im patrí.

2. KROK
Predložte ho na príslušnom súde fyzicky alebo elektronicky
(ak je to schválené).

3. KROK

NIE

AK SA TÝKA:
▶ dlhov v tej istej krajine, v ktorej má sídlo vaša firma,
▶ hodnoty nad 5 000 EUR,
▶ sporu s verejným orgánom vo veci daní, poplatkov alebo
sociálneho zabezpečenia,
▶ pracovného práva, rozvodov, dedičstva alebo rodinného
práva,
▶ sporu proti osobe/podniku so sídlom v Dánsku.
Konanie sa vzťahuje na náhradu za tovar a služby, čiže sa
netýka len hmotných výrobkov.

1. Zdroj: Výročná správa o európskych MSP za roky 2016/2017

Vyplňte tlačivo A na uplatnenie pohľadávky a priložte
podporné dokumenty. Tlačivo si môžete stiahnuť na tejto
adrese: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_
forms-177-sk.do?clang=sk#action

▶ hodnota pohľadávky neprekračuje 5 000 EUR.

Nedovoľte, aby vás strach zo straty peňazí odradil
od podnikania za hranicami.

93 %

Päť jednoduchých krokov

Súd zašle do 14 dní kópiu vašej pohľadávky odporcovi
či odporkyni. Odporca či odporkyňa má na odpoveď 30 dní.

4. KROK
Ak má súd do 30 dní dostatok informácií, vydá
rozsudok. Môže požiadať o doplňujúce informácie alebo
pojednávanie.

5. KROK
Môžete požiadať o bezplatné osvedčenie o rozsudku
na účely vykonávania.

