DS-03-19-354-CS-N

Často kladené otázky
★ Mám dotaz týkající se formuláře
→ Všechny země EU nabízejí bezplatnou praktickou
pomoc. Viz portál e-Justice nebo se zeptejte v místním
obchodním nebo spotřebitelském sdružení.
★ Potřebuji právníka?
→ Ne. Řízení je natolik jednoduché, že jej lze zvládnout
bez odborného právního poradenství. Nicméně pokud
si to přejete, můžete právníka použít.

Dluží vašemu podniku peníze někdo z jiné země EU?
Evropské řízení o drobných nárocích je rychlejší, snazší
cesta, jak vymáhat dluh. Zjistěte, jak.
Stáhněte si příručku pro používání evropského řízení
o drobných nárocích zde: https://e-justice.europa.eu/
content_small_claims-42-cs.do

★ Mám nárok na bezplatnou právní pomoc?
→ Je to možné, pokud si nemůžete dovolit náklady.
Navštivte: https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid55-cs.do.
★ Jaké dokumenty mám přiložit k formuláři nároku?
→ Cokoli, co váš nárok podpoří: korespondenci, faktury,
smlouvy, prohlášení svědka.

Příručka pro uživatele k

evropskému řízení
o drobných nárocích
Stručný přehled hlavních praktických aspektů řízení
na základě nařízení

★ Budu muset předstoupit před soud?
→ Obvykle to nutné není. Převážně se jedná o písemné
řízení. Slyšení se konají, jen pokud je to nutné, a můžete
požádat o video spojení.
★ Kolik bude řízení o nároku stát?
→ Soudu, který váš případ bude vyřizovat, budete muset
uhradit poplatek při podání žádosti.
→ Soudy se snaží, aby náklady na nároky o nízké hodnotě
byly přiměřené.
→ Pokud případ prohrajete, budete muset druhé straně
uhradit náklady, ale pouze takové, které soud bude
považovat za nezbytné a přiměřené.
→ Je možné, že budete muset zaplatit za překlad
dokumentů a získání důkazů od odborných svědků.
Nicméně soudy se snaží, aby náklady byly co nejnižší.
→ Můžete požádat o náhradu nákladů.

Spravedlnost
a spotřebitelé

Navštivte portál e-Justice: https://e-justice.europa.eu/home.
do?plang=cs&action=home
Sledujte nás
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Evropská soudní síť
pro občanské a obchodní věci
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Vymáhání
dlužných peněz
z jiné země EU
Tipy pro MSP ohledně
evropského řízení
o drobných nárocích

Spravedlnost
a spotřebitelé

Může evropské řízení
o drobných nárocích
pomoci mému podniku?

Splňuje můj nárok
předpoklady?

KROK 1

Dluží vám peníze klient nebo dodavatel z jiné země EU?
Vymáhat peníze přes hranice může vypadat jako nepříjemný
problém. Nechcete utrácet peníze na zdlouhavé soudní
jednání v cizí zemi.
Existuje ale cenově nenáročný způsob, jak dlužné peníze
získat zpět: evropské řízení o drobných nárocích. Nemusíte
mít právníka, můžete dostat pomoc s formuláři a řízení
je relativně rychlé.
Nedovolte, aby vám obava ze ztráty peněz zabránila
v podnikání přes hranice.

Pět snadných kroků

ANO
POKUD:

▶ si nárokujete peníze nebo náhradu škody od podniku,
organizace nebo zákazníka v jiné zemi EU.

Vyplňte formulář nároku A a přiložte podpůrné dokumenty.
Formulář lze stáhnout zde: https://e-justice.europa.eu/
content_small_claims_forms-177-cs.do?clang=cs#action

KROK 2
Podejte jej příslušnému soudu fyzicky nebo elektronicky
(pokud je to možné).

▶ nárokovaná částka nepřesahuje 5 000 EUR.

KROK 3

93 %

evropských MSP má 10 a méně
zaměstnanců.1
Řízení o drobných nárocích pomáhá
těmto časově vytíženým společnostem
získat to, co jim kdo dluží.

NE

POKUD SE TÝKÁ:
▶ dluhů ve stejné zemi, v níž podnikáte.

KROK 4
Soud, má-li dostatek informací, do 30 dnů vynese
rozsudek. Může požádat o další informace nebo o slyšení.

▶ hodnoty přesahující 5 000 EUR.
▶ sporu s veřejným orgánem kvůli daním, poplatkům nebo
sociálnímu zabezpečení.
▶ pracovního poměru, rozvodu, dědictví nebo rodinného
práva.
▶ sporu s fyzickou nebo právnickou osobou sídlící
v Dánsku.
Řízení se vztahuje na náhradu škody u zboží a služeb, nejde
jen o hmatatelné produkty.

1.	Zdroj: Výroční zpráva o evropských malých a středních podnicích 2016/2017

Soud do 14 dnů pošle kopii vašeho nároku žalované
straně. Žalovaná strana má 30 dní na odpověď.

KROK 5
Můžete požádat o osvědčení za účelem výkonu příslušného
rozhodnutí.

