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Spori majhne vrednosti
Češka
1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti
1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost
Češka republika nima posebnega postopka v sporih majhne vrednosti. Kategorija majhne vrednosti (tj. s poudarkom na znesku finančnega nadomestila) se
upošteva samo v pritožbenem postopku.
1.2 Uporaba postopka
Člen 202(2) zakonika o civilnem postopku določa, da pritožbe ni mogoče vložiti zoper sodbe o denarnem nadomestilu, ki ne presega 10 000 CZK, brez
obresti in stroškov v zvezi z zahtevkom; to ne velja za zamudne sodbe.
Pritožba se torej lahko vloži zoper zamudne sodbe, tudi če se nanašajo na zneske, ki so nižji od 10 000 CZK.
Člen 238(1)(c) zakonika o civilnem postopku določa, da kasacijske pritožbe (glede pravnih vprašanj) ni mogoče vložiti zoper sodbe in druge sodne odločbe,
katerih izrek, ki se s pritožbo izpodbija, se nanaša na denarno nadomestilo, ki ne presega 50 000 CZK (brez obresti in stroškov v zvezi z zahtevkom), razen
kadar gre za potrošniška pogodbena razmerja ali delovnopravna razmerja.
1.3 Obrazci
Za postopek v sporih majhne vrednosti ne obstajajo posebni obrazci.
1.4 Pomoč
V skladu z zakonikom o civilnem postopku morajo sodišča strankam svetovati glede njihovih procesnih pravic in obveznosti. V zvezi s tem zakon določa,
katere nasvete mora sodišče dati strankam v konkretnih procesnih situacijah.
1.5 Pravila o pridobivanju dokazov
Predložitev, presojo in pridobivanje dokazov v pravdnih postopkih urejajo ista pravila, ne glede na zadevni znesek.
1.6 Pisni postopek
Zakon v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti ne določa nobenih izjem glede načina vodenja postopka.
1.7 Vsebina sodbe
Sodba v sporih majhne vrednosti se po vsebini ne razlikuje od drugih sodb.
1.8 Povračilo stroškov
Povračilo stroškov urejajo splošna pravila o civilnem postopku.
1.9 Možnost pritožbe
Kot je navedeno zgoraj, pritožbe ni mogoče vložiti zoper sodbe o denarnem nadomestilu, ki ne presega 10 000 CZK, brez obresti in stroškov v zvezi z
zahtevkom; to ne velja za zamudne sodbe.
Zadnja posodobitev: 25/03/2020
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in
gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih
pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

