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Geringe vorderingen
Tsjechië
Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten
Om te bepalen welke gerechten in de Tsjechische Republiek bevoegd zijn voor de Europese procedure voor geringe vorderingen, gelden de algemene
bepalingen betreffende de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken van
wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád), zoals gewijzigd. De materiële bevoegdheid is geregeld in de
artikelen 9 tot en met 12 en de territoriale bevoegdheid in de artikelen 84 tot en met 89a.
Gelet op de aard van de betrokken zaken, zal de materiële bevoegdheid normaliter bij de districtsrechtbanken ( okresní soudy) berusten; het criterium voor
de territoriale bevoegdheid is normaliter de woonplaats of vestigingsplaats van de verweerder.
Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen
De Tsjechische Republiek deelt mee dat zij de volgende communicatiemiddelen aanvaardt:
a) verzoeken ingediend in elektronische vorm en ondertekend op een wijze die volgens specifieke wetgeving dezelfde effecten heeft als een
handgeschreven handtekening (zie wet nr. 297/2016 betreffende beveiligde diensten voor elektronische transacties);
b) e-mail;
c) fax.
In de gevallen onder b) en c), moet ook het originele stuk worden ingediend uiterlijk drie dagen na de indiening van het verzoek, anders zal het gerecht het
verzoek niet behandelen.
Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het
gebruik ervan kenbaar te maken
De "databox" (datová schránka) is in de Tsjechische Republiek het middel voor de elektronische betekening of kennisgeving. De databox is een
elektronische databank die door de overheidsinstanties wordt gebruikt voor de betekening of kennisgeving van stukken (databerichten). De desbetreffende
voorwaarden zijn neergelegd in
wet nr. 300/2008 betreffende elektronische transacties, persoonlijke identificatienummers en de toegestane conversie van documenten .
Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke
communicatie met elektronische middelen te aanvaarden
Databoxes worden, kosteloos en zonder dat hierom wordt verzocht, aangemaakt voor rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister, bij wet
opgerichte rechtspersonen, spin-offbedrijven van buitenlandse rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister, advocaten, belastingconsulenten
en curatoren. Voor deze entiteiten moeten er databoxes worden aangemaakt. Voor andere soorten rechtspersonen en voor natuurlijke personen kunnen er
op verzoek databoxes worden aangemaakt. De desbetreffende voorwaarden zijn neergelegd in
wet nr. 300/2008 betreffende elektronische transacties, persoonlijke identificatienummers en de toegestane conversie van documenten .
Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten
Naar Tsjechisch recht zijn er rechtsmiddelen beschikbaar. Het gaat om hoger beroep overeenkomstig
de artikelen 201 tot en met 226 van wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád). Hoger beroep moet
uiterlijk 15 dagen na de betekening of kennisgeving van de schriftelijke beslissing worden ingesteld bij het gerecht dat de aangevochten beslissing heeft
gegeven. Het gerecht verwijst de zaak dan door naar een hoger gerecht, dat de procedure in hoger beroep behandelt.
Ingevolge artikel 202, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád) kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een
beslissing houdende bevel tot betaling van een som die niet meer bedraagt dan 10 000 CZK; daarbij wordt geen rekening gehouden met accessoire
vorderingen. Dit geldt niet voor beslissingen inzake erkenning en beslissingen bij verstek.
Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten
De bevoegdheid om een heroverwegingsprocedure te behandelen, berust bij de districtsrechtbank (okresní soud) die de beslissing in eerste aanleg heeft
gegeven. Tegen beslissingen tot afwijzing van een verzoek om heroverweging kan hoger beroep worden aangetekend. Dat is geregeld in
de artikelen 201 tot en met 226 van wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád).
Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen
In de Tsjechische Republiek wordt alleen het Tsjechisch aanvaard.
Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties
1. De instanties die in de Tsjechische Republiek bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging zijn de districtsrechtbanken (okresní soudy) en de
gerechtsdeurwaarders (soudní exekutoři). De in het gelijk gestelde partij kan:
a) een verzoek voor gerechtelijke tenuitvoerlegging van een beslissing indienen bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is;
b) een verzoek voor een tenuitvoerleggingsbevel indienen bij een gerechtsdeurwaarder naar keuze.
Om te bepalen welke districtsrechtbank territoriaal bevoegd is, worden de artikelen 84 tot en met 86 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering
toegepast in zaken die onder a) vallen, terwijl voor zaken die onder b) vallen artikel 45 van
wet nr. 120/2001 betreffende gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging, zoals gewijzigd (het wetboek van tenuitvoerlegging (exekuční řád)), wordt
toegepast. Bij de tenuitvoerlegging van een beslissing zijn de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing, terwijl in het geval
van gerechtsdeurwaarders ook het wetboek van tenuitvoerlegging van toepassing is.
2. De Tsjechische Republiek heeft de districtsrechtbanken (okresní soudy) aangewezen als de instanties die bevoegd zijn voor de toepassing van artikel 23.
Hun territoriale bevoegdheid wordt geregeld in de artikelen 84 tot en met 86 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in geval van gerechtelijke
tenuitvoerlegging (zie punt a) hierboven) en in artikel 45 van het wetboek van tenuitvoerlegging in geval van tenuitvoerlegging van een beslissing door een
gerechtsdeurwaarder (zie punt b) hierboven).
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