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Úvod

Co se dozvíte

Zvyšující se objem nezaplacených 
a nevybraných pohledávek může vést k druhotné 
platební neschopnosti, úpadku a odpovědnosti 
managementu za škodu. Podívejme se na to, 
co byste měli vědět o pohledávkách 
při transakcích s obchodním partnerem 
se sídlem ve střední a východní Evropě.

Probereme standartní promlčecí lhůty, lhůty 
ve specifických případech, soudní poplatky, lhůty 
pro zahájení exekučního řízení, jaké právní 
účinky má uznání dluhu a v jakých situacích 
budete potřebovat právníka.

Česká republika (CZ)

Polsko (PL)

Maďarsko (HU)

Rakousko (AT)

Slovensko (SK)

Německo (DE)

Kdo se zapojil



Pohledávky

Standardní promlčecí lhůty jsou následující:

Pokud jste poskytli plnění bez smlouvy nebo na základě neplatné smlouvy, získala druhá 
strana bezdůvodné obohacení a platí jiné lhůty. Promlčecí lhůty pro pohledávky 
z bezdůvodného obohacení jsou následující: 

Země CZ PL HU AT SK DE

Lhůta pro úmyslné 
bezdůvodné obohacení

15 let 3 roky 5 let 30 let 4 roky 3 roky

Lhůta pro neúmyslné 
bezdůvodné obohacení

10 let 3 roky 5 let 30 let 4 roky 3 roky

Země CZ PL HU AT SK DE

Lhůta 3 roky 3 roky 5 let 3 roky 4 roky 3 roky

Pokud dlužník neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, promlčecí lhůta začne běžet buď 
dnem splatnosti pohledávky, nebo v případě Německa koncem roku, ve kterém se stala 
splatnou, jestliže dlužník o ní musel vědět.
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Pokud jste utrpěli škodu na majetku nebo ušlý zisk v důsledku jednání obchodního 
partnera, platí následující promlčecí lhůty: 

V některých zemích střední a východní Evropy se strany mohou předem písemně 
dohodnout na prodloužení nebo zkrácení promlčecí lhůty. Pokud je dohodnuta kratší 
nebo delší lhůta v neprospěch slabší strany (obvykle zákazníka), nebude se k takovému 
ujednání přihlížet.

Jednání / Země CZ PL HU AT SK DE

Úmyslné 15 let 3 roky 5 let 3 roky
4 roky 
max. 10 let

3 roky

Z nedbalosti 10 let 3 roky 5 let 3 roky
4 roky 
max. 10 let

3 roky

Lhůta / Země CZ PL HU AT SK DE

Minimální lhůta 1 rok Není povoleno Strany 
se mohou 
dohodnout. 
Bez limitů.

Strany 
se mohou 
dohodnout. 
Bez limitů.

Pouze 
na dobu 
maximálně  
10 let.

1 rok a déle 
(v závislosti 
na dalších 
podrobnostech). 

Maximální lhůta 15 let 30 let

Pokud dlužník písemně uzná dluh nebo vědomě zaplatí část dluhu, uznal existenci 
celého dluhu a začíná běžet nová promlčecí lhůta:

Země CZ PL HU AT SK DE

Délka lhůty 10 let
Od 1  
do 3 let

5 let 30 let 4 roky 3 roky
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Země  / Poplatek Soudní poplatky v EUR (přibližné částky vzhledem ke směnným kurzům)

CZ 40 EUR do výše 800 EUR dlužné částky, 5 % z dlužné částky do výše 1.5 milionu EUR.

PL
5 % z dlužné částky, nejvýše však 200 000 PLN (přibližně 44 000 EUR, při směnném kurzu 1 PLN 
= 0,22 EUR).

HU
6 % z dlužné částky, minimální soudní poplatek ve výši 15 000 HUF (42 EUR)  
a maximální 1.5 milionu HUF (4 280 EUR).

AT
Soudní poplatek od 25 EUR do 7 783 EUR (u pohledávek od 150 EUR do 350 000 EUR)  
a maximální soudní poplatek ve výši 4 203 EUR + 1,2 % z dlužné částky nad tuto částku 
(u pohledávek od 350 000 EUR).

SK 6 % z dlužné částky, nejméně však 16,50 EUR a nejvýše 33 193,50 EUR.

DE
Zákonná úprava stanoví podrobnou tabulku, která určuje částku v závislosti na hodnotě sporu; 
soudní poplatek ve výši 23 583 EUR z dlužné částky 1.5 mil.

Pokud dlužník neuhradí vaši pohledávku dobrovolně a vy jste se ve smlouvě nedohodli 
na místní příslušnosti soudu, musíte obvykle podat žalobu k soudu v místě sídla dlužníka 
(v případě společnosti se sídlem v EU).

Jaký soudní poplatek musí žalobce zaplatit za zahájení soudního řízení? Konečná výše 
soudních poplatků závisí na výši přihlášené pohledávky. Pro snazší pochopení použijme 
maximální dlužnou částku 1.5 milionu EUR.
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Pokud se rozhodnete podat žalobu, je zastoupení advokátem u soudu povinné?

Podáním žaloby se běh promlčecí lhůty staví (lhůta neběží). Pokud soud žalobě vyhověl 
a vydal pravomocné rozhodnutí, lhůty pro zahájení exekučního řízení jsou následující:

Výše uvedený seznam promlčecích lhůt poskytuje 
pouze základní informace o vybraných lhůtách; 
vnitrostátní právní předpisy upravují další specifické 
situace, které nebyly do našeho přehledu zahrnuty.

Země CZ PL HU AT SK DE

Právník Ne Ne Ano, pokud 
je sporná částka 
vyšší než 30 
milionů HUF.

Ano, pokud 
je sporná částka 
vyšší než 5 000 
EUR.

Ne, ale pokud 
nejste zastoupeni 
advokátem, 
musíte jednat 
osobně. 

Ano, pokud 
je sporná částka 
vyšší než 5 000 
EUR.

Lhůty / Země CZ PL HU AT SK DE

Průběh lhůty je přerušen Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Lhůta pro zahájení 
exekučního řízení

Maximálně 
12 let

Maximálně 
6 let

Maximálně 
5 let

Maximálně 
30 let

Maximálně 
10 let

Maximálně 
30 let
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V případě dotazů se můžete obrátit na naše specialisty v jednotlivých regionech. 

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

Polsko

Péter Sándor
Partner

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

Maďarsko

Wenzel Röhsner 
Vedoucí advokát

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

Rakousko

Ján Macej
Advokát

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

Slovensko

Stefan Saerbeck
Vedoucí advokát

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

Německo
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Eversheds Sutherland (International) LLP je součástí globální právní praxe, která 
působí prostřednictvím různých samostatných a odlišných právních subjektů 
pod hlavičkou Eversheds Sutherland. Úplný popis struktury a seznam kanceláří 
naleznete na adrese www.eversheds-sutherland.com. 

Tato brožura slouží pouze jako hrubý přehled a nenahrazuje právní poradenství. 
Konkrétní právní situaci je třeba zkoumat v každém jednotlivém případě. 
Konkrétní dotazy směřujte na právníka.


