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Úvod

Čo sa dozviete

Zvyšujúci sa objem nezaplatených a nevybraných 
pohľadávok môže viesť k druhotnej platobnej 
neschopnosti, úpadku a zodpovednosti 
manažmentu za škodu. Pozrime sa na to, 
čo by ste mali vedieť o pohľadávkach 
pri transakciách s obchodným partnerom 
so sídlom v strednej a východnej Európe.

Preberieme štandardné premlčacie lehoty, lehoty 
v špecifických prípadoch, súdne poplatky, lehoty 
na začatie exekučného konania, aké právne účinky 
má uznanie dlhu a v akých situáciách budete 
potrebovať právnika.

Česká republika (CZ)

Poľsko (PL)

Maďarsko (HU)

Rakúsko (AT)

Slovensko (SK)

Nemecko (DE)

Kto sa zapojil



Pohľadávky

Štandardné premlčacie lehoty sú nasledujúce:

Pokiaľ ste poskytli plnenie bez zmluvy alebo na základe neplatnej zmluvy, získala druhá 
strana bezdôvodné obohatenie a platia iné lehoty. Premlčacie lehoty pre pohľadávky 
z bezdôvodného obohatenia sú nasledujúce: 

Krajina CZ PL HU AT SK DE

Lehota na úmyselné 
bezdôvodné obohatenie

15 rokov 3 roky 5 rokov 30 rokov 4 roky 3 roky

Lehota na neúmyselné 
bezdôvodné obohatenie

10 rokov 3 roky 5 rokov 30 rokov 4 roky 3 roky

Krajina CZ PL HU AT SK DE

Lehota 3 roky 3 roky 5 rokov 3 roky 4 roky 3 roky

Pokiaľ dlžník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, premlčacia lehota začne plynúť buď 
dňom splatnosti pohľadávky, alebo v prípade Nemecka koncom roka, v ktorom sa stala 
splatnou, ak o nej dlžník musel vedieť.
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Ak ste utrpeli škodu na majetku alebo ušlý zisk v dôsledku konania obchodného partnera, 
platia nasledujúce premlčacie lehoty: 

V niektorých krajinách strednej a východnej Európy sa strany môžu vopred písomne 
dohodnúť na predĺžení alebo skrátení premlčacej lehoty. Pokiaľ je dohodnutá kratšia 
alebo dlhšia lehota v neprospech slabšej strany (obvykle zákazníka), nebude sa na takéto 
konanie prihliadať.

Konania / Krajina CZ PL HU AT SK DE

Úmyselné 15 rokov 3 roky 5 rokov 3 roky
4 roky 
max. 10 rokov

3 roky

Z nedbanlivosti 10 rokov 3 roky 5 rokov 3 roky
4 roky 
max. 10 rokov

3 roky

Lehota / Krajina CZ PL HU AT SK DE

Minimálna lehota 1 rok Nie je povolená Strany 
sa môžu 
dohodnúť. 
Bez limitov.

Strany 
sa môžu 
dohodnúť. 
Bez limitov.

Iba na dobu 
maximálne 
10 rokov.

1 rok alebo dlhšie 
(v závislosti 
od ďalších 
podrobností) 

Maximálna lehota 15 rokov 30 rokov

Pokiaľ dlžník písomne uzná dlh alebo vedome zaplatí časť dlhu, uznal existenciu celého 
dlhu a začína plynúť nová premlčacia lehota:   

Krajina CZ PL HU AT SK DE

Dĺžka lehoty 10 rokov
Od 1  
do 3 rokov

5 rokov 30 rokov 4 roky 3 roky
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Krajina / 
Poplatok

Súdne poplatky v EUR (približné sumy vzhľadom na výmenné kurzy)

CZ 40 EUR do výšky 800 EUR dlžnej sumy, 5 % z dlžnej čiastky do výšky 1,5 milióna EUR.

PL
5 % z dlžnej sumy, najviac však 200 000 PLN (približne 44 000 EUR,  
pri výmennom kurze 1 PLN = 0,22 EUR).

HU
6 % z dlžnej sumy, minimálny súdny poplatok vo výške 15 000 HUF (42 EUR)  
a maximálny 1,5 milióna HUF (4 280 EUR).

AT
Súdny poplatok od 25 EUR do 7 783 EUR (pri pohľadávkach od 150 EUR do 350 000 EUR) 
a maximálny súdny poplatok vo výške 4 203 EUR + 1,2 % z dlžnej sumy nad túto sumu (pri 
pohľadávkach od 350 000 EUR).

SK 6 % z dlžnej sumy, najmenej však 16,50 EUR a najviac 33 193,50 EUR.

DE
Zákonná úprava stanovuje podrobnú tabuľku, ktorá určuje sumu v závislosti od hodnoty sporu; 
súdny poplatok vo výške 23 583 EUR pri dlžnej čiastke 1,5 mil. 

Ak dlžník neuhradí vašu pohľadávku dobrovoľne a vy ste sa v zmluve nedohodli 
na miestnej príslušnosti súdu, musíte obvykle podať žalobu na súd v mieste sídla dlžníka 
(v prípade spoločnosti so sídlom v EÚ).

Aký súdny poplatok musí žalobca zaplatiť za začatie súdneho konania? Konečná výška 
súdnych poplatkov závisí od výšky žalovanej pohľadávky. Pre ľahšie pochopenie 
použijeme maximálnu dlžnú sumu 1,5 milióna EUR.
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Ak sa rozhodnete podať žalobu, je zastúpenie advokátom na súde povinné?

Podaním žaloby sa chod premlčacej lehoty pozastavuje (lehota nebeží). Pokiaľ súd 
žalobe vyhovel a vydal právoplatné rozhodnutie, lehoty na začatie exekučného konania 
sú nasledujúce:

Vyššie uvedený zoznam premlčacích lehôt poskytuje 
iba základné informácie o vybraných lehotách; 
vnútroštátne právne predpisy upravujú ďalšie 
špecifické situácie, ktoré neboli do nášho prehľadu 
zahrnuté.

Krajina CZ PL HU AT SK DE

Advokát Nie Nie Áno, ak je sporná 
suma vyššia ako 
30 miliónov HUF.

Áno, ak je sporná 
suma vyššia ako 
5 000 EUR.

Nie, ale ak nie ste 
zastúpení 
advokátom, 
musíte konať 
osobne. 

Áno, ak je sporná 
suma vyššia ako 
5 000 EUR.

Lehota  / Krajina CZ PL HU AT SK DE

Priebeh lehoty  
je pozastavený 

Áno Áno Áno Áno Áno Áno

Lehota na začatie 
exekučného konania

Maximálne 
12 rokov

Maximálne 
6 rokov

Maximálne 
5 rokov

Maximálne 
30 rokov

Maximálne 
10 rokov

Maximálne 
30 rokov
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V prípade otázok sa môžete obrátiť na našich špecialistov v jednotlivých regiónoch. 

Kontakt

Paulína Macháčová
Advokátka

T:  +420 255 706 531 
paulina.machacova@ 
eversheds-sutherland.cz

Česká republika

Maciej Jóźwiak
Partner

T:  +48 22 50 50 747 
maciej.jozwiak@ 
eversheds-sutherland.pl

Poľsko

Péter Sándor
Partner

T:  +36 1 394 3121 
peter.sandor@ 
eversheds-sutherland.hu

Maďarsko

Wenzel Röhsner 
Vedúci advokát

T:  +43 1 51620 160 
wenzel.roehsner@ 
eversheds-sutherland.at

Rakúsko

Ján Macej
Advokát

T:  +421 232 786 411 
jan.macej@ 
eversheds-sutherland.sk

Slovensko

Stefan Saerbeck
Vedúci advokát

T:  +49 89 54565 167 
StefanSaerbeck@ 
eversheds-sutherland.com

Nemecko
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Eversheds Sutherland (International) LLP je súčasťou globálnej právnej praxe, 
ktorá pôsobí prostredníctvom rôznych samostatných a odlišných právnych 
subjektov pod hlavičkou Eversheds Sutherland. Úplný opis štruktúry a zoznam 
kancelárií nájdete na adrese www.eversheds-sutherland.com. 

Táto brožúra má poskytnúť len hrubý prehľad a nenahrádza právne 
poradenstvo. V každom jednotlivom prípade je potrebné preskúmať konkrétnu 
právnu situáciu. Konkrétne otázky konzultujte s právnikom.


