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Vymáhanie problematických pohľadávok od 

insolventných dlžníkov - pohľad veriteľa:

• predchádzanie vzniku pohľadávok voči insolventným 

dlţníkom

• špecifiká vymáhania pohľadávok v rôznych krajinách 

• vymáhanie pohľadávok v cezhraničnom obchodnom styku 

- komunikácia s dlţníkom, postupy vymáhania 
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Nákup surovín a 
materiálov

Predaj výrobkov Prijatie platby
od odberateľov

Priemerný vek zásob Priemerná doba úhrady pohľadávok

Prevádzkový cyklus

Priemerná doba úhrady záväzkov Zaslanie platby 
od odberateľov

Cyklus konverzie peňažných prostriedkov
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Zisková marža [%]

Miera náhrady straty z neuhradenej faktúry v sume 100 € pri rôznej úrovni rentability.

MN = NF . (100 : P%)

NF je objem neuhradenej faktúry

P% je obvyklá zisková marţa [%]
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Chceme, aby dlžník po úhrade zostal našim zákazníkom?

Do akej miery sme ochotní vzdať sa úhrady minulých pohľadávok v prospech 

vízie budúceho businessu?

Vymožené 
peniaze

Objem 
vymožených 
pohľadávok

Počet 
trvajúcich 
zmlúv so 
zákazníkmi

Nekompromisnosť vymáhania

Počet zmlúv
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MAX. Efektívnosť procesu vymáhania za podmienok:

1. MAX. percento uhradených faktúr [ks]

2. MAX. percento uhradeného dlhu v [€]

3. MIN. dĺţka inkasného cyklu od fakturácie k úhrade [počet dní, resp. 

DSO]

4. MIN. náklady vymáhania [€]

5. MIN. úbytok zákazníkov [ks]
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INFORMÁCIA

Výber zákazníka

Analýza zákazníka

Stanovenie 
parametrov 
poskytnutia 

obchodného úveru

Stanovenie  
obchodných 
podmienok

Uzatvorenie 
obchodnej zmluvy

Dodávka tovarov a 
služieb

INKASO

ÁNO NIE

Vymáhanie

Súdnou cestou Mimosúdne
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Kontrola 
kreditného limitu

Kreditné 
rozhodnutie

Implementácia 
rozhodnutia

Nový zákazník:

1. Získanie reportu od 

ratingovej agentúry

2. Získanie hodnotenia 

obchodníkov

3. Získanie ďalších 

informácií

Existujúci zákazník:

1. Preverenie platobnej 

histórie u nás

2. Získanie kreditného 

reportu z agentúry

3. Vypočítanie bonity 

interným  modelom

Obsah rozhodnutia:

A. Kreditný limit

B. Maximálna povolená 

doba splatnosti faktúr

C. Povolené metódy platby

D. Poţadované zábezpeky

Kompetencie:

1. Objednávka <0;X> eur

rozhodne kreditný útvar

2. Objednávka <X;Y> eur 

rozhodne finančný riaditeľ

3. Objednávka <Y;) eur: 

rozhodne spoločný 

kreditný výbor útvarov 

financií a obchodu

1. Nastavenie nových 

kreditných podmienok v 

IT systémoch 

(zákazníckom, 

pohľadávkovom, ...)

2. Podpísanie kontraktu (ak 

sa uzatvára nový kontrakt)

3. Uvoľnenie objednávky (jej 

prepustenie do ďalšieho 

spracovanie obchodom a 

výrobou)

4. Pravidelná revízia 

kreditných podmienok a 

prijatie rozhodnutí, ak je to 

potrebné
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Riziko platobnej nevôle (reluctance-to-pay risk) spôsobené neochotou dlţníka 

platiť, hoci by s ohľadom na svoju finančnú situáciu zaplatiť mohol. Dôvod nevôle je 

buď neznámy alebo môţe spočívať v laxnom prístupe dlţníka k jeho platbám, v zlom 

riadení záväzkov na jeho strane, avšak aj v nespokojnosti s dodanými výrobkami 

a sluţbami. 

= zvýšená intenzita rokovaní a akcelerácia tlaku na dlţníka

= hrozba vyuţitia sankčných nástrojov v zmluvách 

= urýchlenie riešenia reklamácie

Riziko platobnej neschopnosti (insolvency risk, risk of default) vyplývajúce zo 

zlej alebo zhoršenej finančnej situácie zákazníka, čo môţe vyústiť aţ do jeho 

oficiálneho úpadku formou konkurzu či prevencie úpadku formou reštrukturalizácie.  

Väčší tlak však môţe pomôcť v troch smeroch:

= naliehajúci veriteľ má šancu dostať sa v rade veriteľov dopredu

= pomáha prekonať dlţníkov laxný prístup v riešení finančnej situácie

= dlţník pod tlakom pristúpi aspoň na dohodu o postupnom splácaní

JCI-Public (adaniep5)



• regionálne, resp. teritoriálne riziká (country risk) vyplývajúce z krajiny pôvodu 

obchodného partnera alebo krajiny dodania tovaru či sluţby, s colnými opatreniami 

danej krajiny, jej politickým systémom, mierou korupcie a pod.,

• menové riziká (currency risk) spojené s rizikom volatility menového kurzu, 

v ktorom je obchod uzavretý, voči kurzu domácej meny,

• právne riziká (country law risk) spojené s výberom krajiny, ktorej právnym 

systémom (hmotným alebo procesným právom alebo obomi) sa má obchodný 

prípad riadiť, a to od rizika nepoznania miestneho záväzkového práva, cez kvalitu 

súdneho systému, konkurzného práva, výkonu súdnych rozhodnutí (exekúcie), 

ochrany priemyselných práv a pod. 

• predvídateľné a nepredvídateľné riziká

• ovplyvniteľné a neovplyvnteľné riziká

• poistiteľné a nepoistiteľné riziká

JCI-Public (adaniep5)



Kreditné štandardy = súbor kritérií pre poskytovanie obchodného úveru 

homogénnym skupinám zákazníkov (kreditný limit vyjadrujúci maximálnu výšku 

obchodného úveru, doba splatnosti, spôsoby platby, zľava za skoršiu platbu, 

nástroje zaistenia pohľadávok, vymáhací scenár). Medzi najdôleţitejšie zloţky 

kreditných štandardov patria:

A. kritériá pre zaradenie do kreditného segmentu / kreditnej triedy

B. výška kreditného limitu pre daný segment, resp. pre konkrétneho zákazníka 

C. maximálna doba splatnosti pre kreditný segment a / pre zákazníka

D. vymáhacie scenáre pre každý kreditný segment

E. prípustné / požadované spôsoby platby pre kreditný segment

F. prípustnosť zľavy za skoršiu platbu pre kreditný segment / pre zákazníka

G. určenie povinných zmluvných podmienok pre kreditný segment
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1. Platobná morálka dlţníka (jeho doterajšia platobná disciplína voči 

podniku).

2. Informácie o neskorých platbách (jeho omeškané platby oči iným).

3. Inkasné prípady (odovzdanie na vymáhanie inkasnej agentúre v 

minulosti).

4. Poistné udalosti (pokiaľ ide o poistenie pohľadávok v minulosti).

5. Profesijná skúsenosť (skúsenosti podniku so zákazníkom, ale aj vlastný 

profesionálny odhad z komunikácie s ním).

6. Návšteva priamo u zákazníka (profesionálny dojem z návštevy).

7. Informácie o trhu (trh, na ktorom zákazník pôsobí a riziká tohto trhu).

8. Analýza rizík krajiny (krajina, v ktorej zákazník pôsobí a riziká tejto 

krajiny).

9. Ekonomická a sektorová analýza (odvetvie, v ktorom zákazník pôsobí 

a riziká tohto odvetvia).

10.Finančná analýza zákazníka (analýza dostupných údajov z finančných 

výkazov zákazníka).
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Conditions = všeobecné, odvetvové či regionálne podmienky zahŕňajúce platobné zvyklosti 

krajiny či odvetvia Character = zodpovedá integrite zákazníka, komplexnosti a spoľahlivosti 

údajov, ktoré o ňom podnik má, pričom kaţdý z údajom má svoj osobitný význam vo vzťahu 

k riziku neplatenia dlhov (údaje o celkovom úverovom zaťaţení, resp. o celkovej zadlţenosti 

zákazníka a údaje o jeho ekonomickom prepojení na iné subjekty, o rizikovosti jeho hlavných 

dodávateľov a odberateľov a pod.)

Credit history = údaje o doterajšej platobnej histórii, získané najmä z vlastných údajov, pokiaľ 

uţ bol alebo dnes je našim zákazníkom, ďalej údaje z externého ratingu, externých dlţníckych 

registrov a pod.

Capacity = priama schopnosť zákazníka splatiť poţadovaný obchodný úver, t. j. jeho príjmová 

situácia (vývoj výnosov, zisku, cash flow) a jeho majetková situácia (stav jeho perspektívne 

speňaţiteľného majetku a celkový vývoj jeho aktív) 

Capital = kapitálová štruktúra zákazníka vo vzťahu k jeho majetkovej štruktúre, t. j. jeho (a) 

celkové pasíva vyjadrené vo vzťahu k celkovým aktívam, (b) krátkodobé pasíva vyjadrené vo 

vzťahu ku krátkodobým aktívam a (c) cudzie zdroje vyjadrené vo vzťahu k vlastných zdrojom

Collateral = spôsob zabezpečenia obchodného úveru ponúkaný zo strany zákazníka či 

poţadovaný zo strany dodávateľa, najmä priame vecné zabezpečenie (zriadenie záloţných 

práv na majetok potenciálneho dlţníka), zabezpečenie silnými platobnými nástrojmi (zmenky, 

akreditívny) a zmluvné zabezpečenie tvrdšími penalizačnými nástrojmi (zmluvné pokuty, 

zvýšené úroky z omeškania a pod.).

Common sense = reprezentuje vlastnú intuíciu posudzovateľa (kreditného manaţéra na 

strane dodávateľa).
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POSTUP VYTVORENIA MODELU KREDITNÉHO RATINGU:

1. vytvorenie databázy zákazníkov a analýza údajov z tejto databázy,

2. vytvorenie bodovacieho systému,

3. kalibrácia hodnôt skóre,

4. validácia modelu

VÝSTUPY MODELU KREDITNÉHO RATINGU:

• LOW RISK odberatelia = vysoké trţby a nízke náklady vymáhania,

• HIGH RISK odberatelia = nízke trţby a vysoké náklady vymáhania,

• MEDIUM RISK odberatelia = vysoké trţby a vysoké náklady 

vymáhania alebo nízke trţby a nízke náklady vymáhania

JCI-Public (adaniep5)
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Verejné 

zdroje

Súkromné 

zdroje

Register 

dlţníkov

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

Banky

Iné finančné 

inštitúcie

Leasingové 

spoločnosti

Telekomunika

ční operátori

Iní 

pouţívatelia

ZDROJE REGISTER PRODUKTY UŢÍVATELIA
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• verejné registre

• súkromné registre

• dlžnícke registre podnikateľov – commercial credit registers (evidujú 

podnikajúce právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby),

• dlžnícke registre spotrebiteľov – consumer credit registers (evidujú 

nepodnikajúce fyzické osoby, príp. aj nepodnikajúce právnické osoby),

• nerozlíšené, resp. zmiešané dlžnícke registre – mixed credit registers

(evidujú dlžníkov bez rozdielu ich právnej subjektivity).

• bankové registre, ktoré majú charakter pozitívnych registrov (vedú aj údaje 

o dlhoch do splatnosti), vedú širšie spektrum údajov a majú zákonnú oporu 

zmocnenie v bankovej legislatíve),

• nebankové registre, ktorým obvykle chýba niektorý zo znakov bankového 

registra (napríklad zoznamy neplatičov telekomunikačných operátorov majú 

osobitnú zákonnú oporu, ale ide o negatívne, a nie pozitívne registre, kým 

niektoré iné môţu byť síce pozitívne, ale chýba im osobitná zákonná 

opora).
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Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Belgicko 20 34 14 30 48 18 45 69 24

Bulharsko 10 22 12 20 38 18 30 52 22

Cyprus 25 57 32 60 90 30 60 85 25

Česká republika 20 30 10 30 44 14 30 45 15

Dánsko 15 24 9 25 35 10 25 35 10

Estónsko 10 17 7 20 35 15 15 25 10

Fínsko 10 15 5 20 26 6 20 24 4

Francúzsko 25 41 16 40 55 15 40 60 20

Grécko 15 50 35 35 78 43 50 159 109

Holandsko 20 31 11 25 42 17 25 43 18

Chorvátsko 30 45 15 30 50 20 30 60 30

Írsko 20 35 15 30 60 30 30 45 15

Island 15 25 10 25 35 10 25 33 8

Litva 20 34 14 30 47 17 30 51 21

Lotyšsko 10 29 19 15 37 22 20 37 17

Maďarsko 15 29 14 25 43 18 30 55 25

Nemecko 15 24 9 25 34 9 25 36 11

Nórsko 15 22 7 25 33 8 25 34 9

Poľsko 20 39 19 20 40 20 20 38 18

Portugalsko 30 60 30 50 85 35 60 133 73

Rakúsko 18 27 9 23 35 12 29 42 13

Rumunsko 10 24 14 20 33 13 25 45 20

Rusko 15 25 10 25 40 15 25 55 30

Slovensko 15 27 12 25 44 19 30 57 27

Slovinsko 20 44 24 30 60 30 30 49 19

Španielsko 40 58 18 60 85 25 80 155 75

Švajčiarsko 25 35 10 30 39 9 30 42 12

Švédsko 20 26 6 28 35 7 28 34 6

Taliansko 45 74 29 65 96 31 80 170 90

Turecko 45 57 12 90 110 20 60 71 11

Veľká Británia 20 33 13 25 41 16 25 41 16

Krajina

B-2-C B-2-B Verejný sektor
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Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Priemerný počet 

dní splatnosti

Priemerné 

trvanie úhrady

Priemerné 

omeškanie

Priemer 20,42 35,26 14,84 32,29 50,74 18,45 34,74 60,65 25,90

Medián 20,00 31,00 13,00 25,00 42,00 17,00 30,00 45,00 18,00

Dolný kvartil (25%) 15,00 25,00 10,00 25,00 35,00 12,50 25,00 37,50 11,50

Horný kvartil (75%) 22,50 42,50 17,00 30,00 57,50 21,00 35,00 60,00 25,00

Štandardná odchýlka 9,35 14,20 7,75 16,32 21,76 8,85 16,79 39,24 25,28

Priemer 31,00 59,80 28,80 54,00 86,80 32,80 66,00 140,40 74,40

Medián 30,00 58,00 30,00 60,00 85,00 31,00 60,00 155,00 75,00

Priemer 15,00 22,40 7,40 24,60 32,80 8,20 24,60 32,00 7,40

Medián 15,00 24,00 7,00 25,00 35,00 8,00 25,00 34,00 8,00

Priemer 17,50 31,25 13,75 25,00 42,75 17,75 27,50 48,75 21,25

Medián 17,50 29,50 13,00 25,00 43,50 18,50 30,00 50,00 21,50

Krajina

Všetky krajiny

STREDOMORSKÝ REGIÓN (Cyprus, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko)

ŠKANDINÁVSKY REGIÓN (Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Island)

REGIÓN VISEGRÁDSKEJ ŠTVORKY (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko)

B-2-C B-2-B Verejný sektor
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Rok

Priemerný počet dní omeškania platieb v SR

B-2-C B-2-B Verejný sektor

2009 10 13 14

2010 15 17 21

2011 13 20 25

2012 13 21 32

2013 12 19 27
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Odvetvie Doba obratu 

pohľadávok

Odvetvie Doba obratu 

pohľadávok

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Iná ťaţba a dobývanie 68,29 57,20 59,45 Výroba ostat. nekovových výrob. 51,06 52,26 52,16

Pomocné činnosti pri ťaţbe 26,63 35,76 27,31 Výroba a spracovanie kovov 54,88 60,36 52,85

Výroba potravín 57,78 50,72 53,96 Výroba kovových konštrukcií 72,50 66,32 58,73

Výroba nápojov 73,77 72,88 75,76 Výroba počítačových výrobkov 41,96 40,48 53,85

Výroba textilu 54,69 44,07 43,70 Výroba elektrických zariadení 62,03 60,03 57,85

Výroba odevov 45,15 47,25 48,42 Výroba strojov a zariadení 59,71 53,05 51,18

Výroba koţe a koţených výrobkov 34,51 37,78 32,27 Výroba motorových vozidiel 101,31 52,90 43,56

Spracovanie dreva 53,45 41,18 38,69 Výroba ostat. dopravných prostr. 38,90 46,55 118,41

Výroba papiera a pap. výrobkov 57,90 61,54 57,00 Výroba nábytku 52,39 39,08 36,72

Tlač, reprodukcia záznam. médií 72,37 71,91 70,76 Iná výroba 56,11 80,04 89,36

Výroba koksu, ropných produktov 31,55 31,27 27,57 Oprava a inštalácia strojov 106,11 95,13 106,92

Výroba chemikálií 60,97 57,74 49,91 Dodávka elektriny, plynu, pary 62,22 61,57 64,16

Výroba farmaceutických výrobkov 125,30 72,50 62,97 Zber, úprava a dodávka vody 66,31 70,64 70,40

Výroba výrobkov z gumy 66,52 51,72 62,93 Čistenie a odvod odpad. vôd 99,03 139,30 56,26

Zber, spracovanie a likv. odpadov 98,81 73,93 132,08
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Odvetvie Rozdiel doby obratu 

pohľadávok a záväzkov

Odvetvie Rozdiel doby obratu 

pohľadávok a záväzkov

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Iná ťaţba a dobývanie 10,11 2,45 3,86 Výroba ostat. nekovových výrob. 2,62 5,77 4,99

Pomocné činnosti pri ťaţbe 14,43 19,76 13,79 Výroba a spracovanie kovov 12,67 -4,57 -5,89

Výroba potravín 2,48 0,45 4,39 Výroba kovových konštrukcií -11,81 -9,49 -12,60

Výroba nápojov 15,73 24,06 23,79 Výroba počítačových výrobkov 8,15 5,75 3,08

Výroba textilu -21,88 -10,15 -6,05 Výroba elektrických zariadení -0,67 -8,01 0,54

Výroba odevov -18,23 2,45 -3,77 Výroba strojov a zariadení -9,31 -11,39 -10,19

Výroba koţe a koţených výrobkov -8,05 -9,98 -10,76 Výroba motorových vozidiel 32,11 -0,52 -2,71

Spracovanie dreva -22,03 -18,77 -10,82 Výroba ostat. dopravných prostr. -33,90 -28,54 -6,67

Výroba papiera a pap. výrobkov 8,19 13,45 6,99 Výroba nábytku 4,22 -2,60 -4,19

Tlač, reprodukcia záznam. médií -5,03 -2,11 0,49 Iná výroba 3,69 32,62 33,34

Výroba koksu, ropných produktov -14,64 -3,63 -14,71 Oprava a inštalácia strojov 26,20 4,57 22,50

Výroba chemikálií -2,76 -1,60 -2,54 Dodávka elektriny, plynu, pary 10,90 13,06 2,97

Výroba farmaceutických výrobkov 64,78 35,94 11,40 Zber, úprava a dodávka vody -34,85 4,20 -1,62

Výroba výrobkov z gumy 2,06 -2,30 3,14 Čistenie a odvod odpad. vôd -2,85 -61,52 -17,97

Zber, spracovanie a likv. odpadov 22,27 28,06 82,46
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Telefonáty so zahraničnými dlžníkmi

Dobrá znalosť jazyka nie je zďaleka postačujúcim predpokladom pre úspešné vymáhanie. 

Znalosť miestnych pomerov (špecifickej mentality dlţníkov a podnikateľskej kultúry určitej krajiny 

či geografickej oblasti) je rovnako dôleţitá. Okrem špecifickej národnej mentality je dôleţité 

poznať mnoho iných osobitostí danej krajiny. Spočívajú najmä v nasledujúcich odlišnostiach:

• mentalita v danej krajine: temperament, celkový spôsob komunikácie, odlišná miera 

neformálnosti (používanie len krstných mien, tykanie),

• obchodné a platobné zvyklosti a metódy v danej krajine, t. j. zauţívané doby splatnosti, 

spôsoby označovania bankových účtov, obvyklé metódy platby (napríklad na Slovensku sú 

veľmi málo využívané zmenky ako platobný a nie zabezpečovací prostriedok, ďalej prakticky 

už takmer nepoužívané bankové šeky, ale aj výrazne odlišné nastavenie práv a povinností pri 

bankovom inkase na Slovensku a v zahraničí), obvyklé zmluvné podmienky a ich obvyklá 

interpretácia v kaţdodennej obchodnej praxi

• obvyklá organizačná štruktúra spoločností v danej krajine (aký názov pozície a akému útvaru 

obvykle patria kompetencie),

• vhodný čas na kontaktovanie (nie iba s ohľadom na časové pásma, ale aj na postoje 

k pracovnému času, obedňajším prestávkam, poobednej sieste, ale aj vymedzenie iba 

určitých dní a hodín na telefonáty dodávateľov a pod.),

• čo sa povaţuje v rozhovore za slušné a prípustné a čo nie,

• spôsob pozdravu a zauţívané odpovede na úvodné frázy.
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Užitočné zručnosti pre vyjednávanie Neužitočné zručnosti pre vyjednávanie

• Trpezlivosť a vytrvalosť

• Flexibilita

• Kreativita a pripravenosť na kompromisy

• Analytické myslenie

• Schopnosť načúvať argumentom iných 

• Schopnosť presvedčiť a ovplyvniť iných

• Zdvorilosť a slušnosť

• Charizmatické a príjemné vystupovanie

• Racionálny a realistický prístup

• Pevnosť postojov

• Schopnosť oddeliť človeka od problému

• Netrpezlivosť 

• Nízka adaptabilita 

• Drží sa metodík bez svojho osobného 

príspevku

• Žitie podľa predpísaných vzorcov a inštrukcií 

• Neschopnosť načúvať argumentom iných 

• Naivita a neistota voči argumentom iných 

• Agresívne a konfliktné vystupovanie 

• Nevhodné a neslušné vyjadrovanie

• Emocionálny prístup

• Príliš rýchlo súhlasí s inými

• Delí ľudí na dobrých a zlých 

Výsledok:

VÝHRA – VÝHRA

(obaja sú víťazmi = silná motivácia dodrţať 

dohody)

Výsledok:

VÝHRA – PREHRA

(jeden víťaz, jeden prehral = silná motivácia 

porušiť dohody)
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Zásady cieleného vedenia rozhovoru:

• cieľom telefonátu je vţdy vzájomná výmena informácií a dosiahnutie aspoň prísľubu úhrady, 

teda nie iba porozprávanie sa s dlţníkom

• oddeliť ľudí o problému: rieši sa problém a nie osoba dlţníka

• v závere rozhovoru by sa mal dosiahnuť výsledok typu Výhra – Výhra (Win – Win)

Zásady budovania vzťahu s dlžníkom:

• rozhovor musí odbúrať komunikačné bariéry medzi veriteľom a dlţníkom a nie ich stavať

• telefonát musí na dlţníka pôsobiť profesionálne, t. j. vytvoriť dojem, ţe s týmto typom 

rozhovorov má veriteľ skúsenosti

• zákazníka počas hovoru opakovane oslovuje titulom a priezviskom, v niektorých krajinách iba 

prvým menom

• zákazníka treba aktívne počúvať – ľudia s druhou stranou nehovoria preto, aby ich počuli, ale 

aby ich počúvali

• budovať pozitívnu atmosféru rozhovoru (vysvetľovať dlţníkovi, ţe sa mu ponúka pomoc zbaviť 

sa dlhu a predísť negatívnym dôsledkom dlhu, pracovník vymáhania prichádza s riešením, nie s 

hrozbami,

• iniciatívu počas hovoru drţať vţdy na svojej strane: pre vymáhacie hovory je typické, ţe sa 

nesmie nechať dlžníka prebrať iniciatívu a dovoliť mu diktovať podmienky

• v závere hovoru sa dlţníkovi treba poďakovať prinajmenšom za jeho čas, hoci išlo o nepríjemnú 

tému

• nevyhýbať sa zodpovednosti za konanie spoločnosti

• vţdy bezvýhradne dodržať to, čo sa sľúbilo dlţníkovi počas rozhovoru
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Zásady vedenia komunikácie, používania fráz a výrazov: 

• klásť dôraz nielen na slová, ale aj na spôsob ich vyslovenia, tón reči

• prejaviť primeranú úctu a rešpekt k druhej strane – je to zákazník, ktorý ak zaplatí, tak podnik 

ţiví, nie je to iba nedisciplinovaný dlţník, má svoje problémy a dôvody neuhradenia

• vyhýbať sa negatívne ladeným formuláciám a výrazom: nepouţívať slovo problém, 

neponúkať dohodu frázou typu „Nemôžeme sa dohodnúť na úhrade do ...?“, spojka „ale! 

• vyhýbať sa otázke začínajúcej Prečo (dáva priestor na argumenty, pôsobí vyšetrovateľsky),

• vyhýbať sa zdrobneninám – pôsobia však veľmi neprofesionálne

• rozhovor nesmie obsahovať neprimerané pauzy (hluché miesta)

• pouţívať profesionálne techniky kladenia otázok –otvorené a uzavreté otázky

• pouţívať parafrázovanie a sumarizovanie

• neakceptovať hrubosti a nadávky nad primeranú mieru

Zásady zvládania námietok:

• nenechať dlţníka pridlho opakovať rovnaké argumenty

• princíp obohratej gramoplatne, t. j. opakuje sa pevný postoj,

• ústupky sa vymieňajú – obchoduje sa s nimi, nedávajú sa zadarmo,

• ústupky sa poskytujú pomaly a stále treba mať nad nimi kontrolu

• veriteľ sa nesmie nechať dotlačiť do sociálnej zodpovednosti za situáciu dlžníka

• zvládať mŕtvy bod - v slepej uličke technika odročenia a technika kladnej odpovede: zamerať 

sa na tie časti dohody, ktoré nie sú sporné

• veriteľ by mal aktívne pracovať s technikou otvorených dverí: uznať dlţníkovi to, čo sa dá

• riešiť len veci, na ktoré je pracovník vymáhania kompetentný
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 spoľahlivé overenie legálnej existencie obchodného partnera (nie všade je verejný 
obchodný register taký ako u nás)

 overenie oprávnenia osoby podpisovať daný typ zmluvy (štatutár)

 podľa moţnosti osobné rokovanie v sídle partnera (podľa rozsahu obchodu)

 voľba takého práva, ktoré je nám známe, alebo rešpektovaných a všeobecne 
známych medzinárodných obchodných pravidiel

- pozor na to, aké sú v zvolenom práve podstatné náleţitosti zmluvy (essentialia 
negotii) a ako je vykladaný význam vedľajších dojednaní (accidentalia negotii)

- pozor na národné právne obmedzenia penalizácie (úroky z omeškania, zmluvné 
pokuty)

 voľba práva sa v zásade počas trvania zmluvného vzťahu môţe meniť (najmä ak sa 
mení rozhodujúce hmotné právo), kým voľba zvyklostí býva nemenná (ale tie sú 
stabilnejšie)

 voľba práva môţe byť aj dodatočná, ale spravidla sa právo volí uţ pri príprave 
zmluvy

 vyhnúť sa právu, ktoré vychdáza z úplne iného „filozifického“ základu neţ naše 
(common law vs. kontinentálne právo, islamské právo a pod.)

 ak je nám právo neznáme, zveriť odborníkom posúdenie súladu navrhovaných 
zmluvných podmienok s daným právnym poriadkom a voľnosti výkladu pojmov
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 nepodceniť úpravu riešenia sporov v zmluve: voľba rozhodcovského súdu / 
rozhodcu, ktorý je všeobecne rešpektovaný / nám známy / umoţňuje nám 
účinne (ale legálne) ovplyvniť priebeh konania

 jasné vymedzenie meny, v ktorej sa platba uskutoční a podmienok v 
prípade výraznej zmeny menového kurzu (menová doloţka):

- leading a lagging = výber doby úhrady záväzku dlţníkom skôr / neskôr 
podľa vývoja menového kurzu

 voľba rozhodujúcej jazykovej verzie, ktorá je pre nás dostatočne 
zrozumiteľná (tie isté pojmy v slovenskom a zahraničnom práve môţu 
označovať úplne iný obsah a prekladateľ to obvykle nemôţe obsiahnuť ... 
napr. sídlo, miesto vedenia, domicil...)

 zvoliť čo najširšiu škálu takých zabezpečovacích nástrojov, ktotré sú 
všeobecne známe v medzinárodnom obchode (dokumentárny akreditív, 
banková záruka, zmenka, úroky z omeškania...)

 pozor na špecifické podmienky, ktoré obchodné zvyklosti iných krajín 
poznajú a nám sú neznáme

 pozor na časové limity pre premlčanie dlhu v rôznych krajinách / právnych 
systémoch

 predísť neplatnosti celej zmluvy zakomponovaním „salvatorskej klauzuly“
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 predísť obmedzeniam vymáhania, napr. zákazu postúpenia pohľadávok

- neobmedziť si ani moţnosť budúceho faktoringu / forfaitingu 

 overiť kreditný rating a vhodnosť určených platobných podmienok 
prostredníctvom špecializovanej ratingovej agentúry

 pri veľkom obchode neváhať vyuţiť aj sluţby špecializovaných agentúr na 
odhaľovanie podvodov, vyhľadávanie údajov o spoločníkoch partnera a pod.

 overiť poistiteľnosť prípadu cez poisťovne špecializované na pohľadávky

 ak vzhľadom na význam prípadu a náklady poistenia má zmysel budúcu 
pohľadávku poistiť, tak sa zabezpečiť aj týmto spôsobom (poistenie platobnej 
neschopnosti a platobnej nevôle, maximálna lehota splatnosti, kreditný limit, 
karenčná lehota)

 cez poisťovňu aj cez ratingovú agentúru sa dajú dohodnúť rôzne úrovne 
monitoringu obchodného partnera od začiatku prípadu aţ do zaplatenia

 poznať mentalitu krajiny, z ktorej pochádza obchodný partner, obchodné a 
platobné zvyklosti a spôsoy vyjednávania

 poznať vhodné a nevhodné spôsoby komunikácie o neuhradenej 
pohľadávke vo vzťahu k danej krajine, jej obchodným zvyklostiam a mentalite 

 pristúpiť k urovnaniu, ak je prijateľné = šetrenie nákladmi a časom
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 PREVENCIA je vţdy lepšia a lacnejšia neţ RIEŠENIE NÁSLEDKOV

 POZNAŤ VOPRED PODMIENKY v danej krajine = nie iba obchodné 

podmienky a politické riziká, ale aj podmienky vymáhania dlhov:

- moţnosti vymáhania dlhov (súdy, mimosúdne riešenia)

- priemerné trvanie obchodného sporu

- priemerné náklady na vedenie obchodnho sporu

- povesť a korupca súdnictva a rozhodcov

 POZNAŤ OBCHODNÉHO PARTNERA

- legálny základ a konanie štatutármi

- povesť obchodného partnera

- platobná schopnosť obchodného partnera 
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 Nariadenie EP a Rady č. 2008/593/ES z 17.6.2008 o rozhodnom práve pre 
zmluvné záväzky (Rím I)

 uplatňuje sa na situácie, v ktorých dochádza k stretu rôznych právnych 
poriadkov pri zmluvných záväzkoch v občianskych a obchodných veciach 
(nie daňové, colné a správne veci)

 neuplatňuje sa na dlhy zo zmeniek, šekov, dlţných úpisov a podobných 
prevoditeľných cenných papierov, na predzmluvné rokovania, na rozhodcovské 
zmluvy, ...

 voľba práva = prednosť autonómnej vôle zmluvných strán, voľba sa dá 
dodatočne meniť a dopĺňať

 moţnosť voľby aj soft law (neštátneho práva)

 pri absencii voľby práva sa toto určuje podľa pravidiel v článkoch 4 aţ 8

 rozsah pouţitia zvoleného práva: výklad zmluvy, plnenie zmluvy, porušenie 
zmluvných záväzkov, náhrada škody, zánik záväzkov, preklúzia a premlčanie, 
dôsledky neplatnosti, postúpenie pohľadávky...

 zákonná subrogácia (čl. 15): ak má tretia osoba povinnosť uspokojiť veriteľa, 
zákonné nároky tretej osoby voči pôvodnému dlţníkovi sa spravujú právnym 
poriadkom, ktorý prikazuje tretej osobe uspokojiť veriteľa

 započítanie sa spravuje tým rozhodným právom, ktorým sa spravuje 
samotná pohľadávka (čl. 17)
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 zákon 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 určenie hmotného práva iného štátu pri právnych vzťahoch s cudzím prvkom 
(subjekt, objekt, obsah) – voľba na základe hraničných kritérií (kolízne právne normy)

 procesné predpisy (detaily v §37a aţ 37f): slovenské súdy postupujú podľa 
slovenských procesných predpisov (lex fori) = otázka jurisdikcie slovenského súdu:

- príslušnosť súdu SR je daná, ak odporca má v SR bydlisko / sídlo alebo majetok (ak ide v spore 
o tento majetok – toto bezvýhradne platí ak ide o nehnuteľnosť na území SR)

- ak má byť príslušným súd v SR, musí vedieť zabezpečiť výkon svojho rozhodnutia

- príslušnosť slovenských súdov nie je daná, ak neexistuje ţiaden právny vzťah medzi 
slovenským právom a rpedmetom konania

 v snahe zvoliť si vedome výhodnejšie právo dochádza k obchádzaniu zákona (napr. 
účelová zmena sídla), simulácii podmienok právnych úkonov (simulácia iného miesta 
podpisu zmluvy, predstieranie prítomnosti podpisujúcich)

 interpersonálne kolízie: rôzna právna úprava pre rôzne skupiny osôb

 interlokálne kolízie: právo ktorej územnej oblasti určitého štátu sa má pouţiť

 intertemporálne kolízie: rozhodné hmotné právo podľa práva platného v čase 
podpisu zmluvy / v čase kedy nastala právna skutočnosť / v čase kedy sa vo veci 
rozhoduje

 výhrada verejného poriadku (§36): právny predpis cudzieho štátu nemoţno pouţiť, 
pokiaľ by sa účinky jeho pouţitia priečili takým zásadám spoločenského a právneho 
zriadenia SR a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady trvať

 §9 aţ §15 zákona upravujú medzinárodné záväzkové vzťahy
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 Smernica EP a Rady č. 2011/7/ES z 16.2.2011 o boji proti oneskoreným platbám v 
obchodných transakciách (nahrádza Smernicu č. 2000/35/ES)

 vzťahuje sa na platby medzi podnikmi navzájom a platby medzi podnikmi a 
orgánmi verejnej správy (bola vydaná najmä kvôli malým a stredným podnikom)

 oneskorená platba = nedodrţanie splatnosti určenej v zmluve alebo určenej 
zákonom

 smernica sa nedotýka práva zmluvných strán dohodnúť sa na rozvrhu platieb v 
splátkach

 splatnosť úroku z omeškania = nasledujúci deň po omeškaní platby alebo 30 dní 
po doručení faktúry alebo inej rovnocennej výzvy na platbu resp. 30 dní od dňa 
doručenia tovaru / dodania sluţby (ak je faktúra doručená pred dodaním tovaru / 
sluţby, tak platí druhá lehota)

 nárok na úroky z omeškania = ak veriteľ splnil svoje zmluvné a zákonné záväzky 
a nedostal platbu riadne a včas (s výnimkou prípadu keď dlţník nie je za omeškanie 
zodpovedný)

 výška úroku z omeškania = min 8 percentuálnych bodov nad sadzbu ECB pre 
refinančné operácie (za prvý polrok vţdy sadzba k 1.1. b.r. a za druhý polrok sadzba 
k 1.7. b.r.), ale zabezpečenie paušálnej sumy min. 40 EUR

veriteľ má právo poţadovať náhradu opodstatnených nákladov vymáhania, ktoré 
prevyšujú paušál 40 EUR (najmä trovy na advokáta a provízie inkasnej agentúre)

 členské štáty musia vo svojom práve zaručiť moţnosť dohody výhrady vlastníctva

 členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo moţné získať exekučný titul v prípade 
nesporných nárokov do 90 dní bez ohľadu na výšku dlhu

 transpozícia povinná do 16.3.2013, kedy došlo aj k zrušeniu doterajšej smernice 
200/35/ES
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Zákonom č. 9/2013 Z. z. z 18. decembra 2012 bol novelizovaný Obchodný zákonník 
a následne Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. z 23. januára 2013 došlo k novej 
úprave výšky úrokov z omeškania:

 pre ustanovenia o dobe splatnosti a úrokoch z omeškania bola výslovne zavedená 
kogentnosť, t. j. odchýlenie sa od nich dohodou strán nie je moţné (nové § 340a, §
340b, a § 369 aţ § 369d sú vymenované v novelizovanom § 263 ods. 1 výslovne ako 
kogentné ustanovenia) – to však neznamená, ţe by sa výška úroku z omeškania 
nemohla zmluvne dohodnúť (na to subjekty výslovne splnomocňuje § 369 ods. 1 
Obchodného zákonníka),

 významná zmena nastala v určení výšky úroku z omeškania (ak nebol inak 
dohodnuté v zmluve): dlţník je ich povinný platiť v sadzbe určenej Nariadením vlády 
SR č. 21/2013 Z. z. a ich výška musí byť podľa § 771d Obchodného zákonníka 
povinne zverejňovaná na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR 
(nepovinne môţe MS SR uverejňovať aj historický prehľad vývoja výšky úrokov 
z omeškania),

 Nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka, určuje výšku úroku z omeškania v obchodnoprávnych 
vzťahoch vyššie neţ v predpisoch občianskeho práva, a tieţ vyššie, neţ minimálne 
vyţadovala smernica EÚ č. 7/2001, ktorá mala byť týmto nariadením vlády 
transponovaná: výšku úroku z omeškania si volí veriteľ z dvoch možností: (a) 
deväť percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou ECB platnou 
v prvý deň omeškania, alebo (b) osem percentuálnych bodov nad základnou 
úrokovou sadzbou ECB platnou k prvému dňu kalendárneho polroka – ak sa však 
veriteľ rozhodne pre konkrétny spôsob výpočtu, bude ho uţ musieť pouţívať počas 
celej doby omeškania
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 verejnoprávne subjekty sú podľa novozavedeného § 369a Obchodného zákonníka 

vţdy povinné platiť úrok z omeškania najmenej vo výške určenej Nariadením vlády SR 

č. 21/2013 Z. z. (neumoţňuje sa teda zmluvne dohodnúť niţšie úroky z omeškania),

 pri zmluve so spotrebiteľom nie je moţné dohodnúť úrok z omeškania vyšší neţ 

podľa predpisov občianskeho práva (tu je výška úroku z omeškania určená Nariadením 

vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonníka),

 ustanovenie § 369d Obchodného zákonníka sankcionuje neplatnosťou nekalé 

zmluvné podmienky, t. j. také zmluvné dojednania doby splatnosti, sadzby úroku 

z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, 

ktoré sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 

vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dôvod a zároveň sa 

označuje za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax aj vylúčenie 

nároku na úroky z omeškania alebo vzdanie sa veriteľa jeho nároku na úroky z 

omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti (to platí aj pre nárok na paušálnu 

náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
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 Nariadenie EP a Rady č. 2006/1986/ES z 12.12.2006, ktorým sa zavádza 

európske konanie o platobnom rozkaze

 cieľ: zjednodušiť a zrýchliť rozkazné konanie určením minimálnych poţiadaviek, 

ktorých dodrţanie vylúči povinnosť pouţiť komplikovanejšie konania

 len pre občianske a obchodné veci a nie pre konkurzné, daňové, colné a správne 

veci, ani na zodpovednosť štátu za konanie / nečinnosť pri výkone verejnej moci

 len zmluvné záväzky (mimozmluvné iba vtedy, ak by došlo k uznaniu dlhu)

 len cezhraničné spory = jedna strana má v okamihu podania návrhu bydlisko / 

sídlo / obvyklý pobyt v inom členskom štáte neţ štát súdu, ktorý koná vo veci

 len pre peňaţné pohľadávky a len s konkrétne určenou výškou a po splatnosti

 návrh na vydanie EPR sa podáva na určenom tlačive + priloţené dôkazy

 navrhovateľ môţe uviesť, ţe v prípade podania odporu nesúhlasí s pokračovaním 

sporu riadnym (t.j. neskráteným) konaním

 súd návrh preskúma a vyzve na opravu / doplnenie návrhu v primeranej lehote 

(výzva súdu je tieţ na predpísanom tlačive)

 súd môţe (na tlačive) navrhnúť navrhovateľovi, aby sa ako konanie o EPR viedlo 

konanie iba o časti návrhu a navrhovateľ sa v tom istom tlačive vyjadrí

 súd do 30 dní od podania / doplnenia návrhu vydá EPR na predpísanom tlačive 

(je to tzv. súd pôvodu, t.j. ten čo vydal EPR)

 odporca má do 30 dní zaplatiť alebo podať odpor na súd pôvodu
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 odpor sa podáva tieţ na predpísanom tlačive a na rozdiel od slovenského PR nemusí 
byť odpor voči EPR odôvodnený vo veci samej ani inak odôvodnený (stačí uviesť, ţe 
pohľadávku popiera) = dôleţité je podať ho v lehote, t.j. do 30 dní od dňa doručenia 
vydaného EPR odporcovi

 o podaní odporu musí byť informovaný navrhovateľ (informuje ho súd pôvodu)

 v prípade podania odporu pokračuje konanie podľa vnútroštátnych pravidiel členského 
štátu pôvodu (podľa sídla súdu pôvodu)

 ak odpor nebol doručený, súd pôvodu bezodkladne za vykonateľný (prostredníctvom 
určeného tlačiva)

 na rozdiel od slovenského PR sa v prípade EPR nevylučuje náhradné doručenie, 
avšak toto je neprípustné, ak nie jed adresa odporcu dostatočne známa

 ak sa má EPR vykonať v inom členskom štáte, neţ je štát pôvodu, nie sú uţ potrebné 
ţiadne doloţky vykonateľnosti a ani nie je moţné namietať voči jeho uznaniu

 ak aj odporca nepodal odpor v lehote 30 dní, môţe neskôr ţiadať o preskúmanie EPR 
najmä kvôli chybám v doručovaní, ale tieţ kvôli tomu, ţe z dôvodu vyššej moci / 
mimoriadnych okolností (t.j. bez zavinenia odporcu) mu nebolo umoţnené namietať voči 
pohľadávke

 EPR je vykonateľný v štáte výkonu potom čo navrhovateľ predloţí samotný 
vykonateľný EPR (súd môţe ţiadať aj preklad do jazyka členského štátu výkonu)

 odmietnutie výkonu je moţné, ak je EPR v rozpore so skorším rozhodnutím v tej istej 
veci v štáte výkonu / v inom členskom štáte / v tretej krajine (ak toto skoršie rozhodnutie 
spĺňa podmienky uznania výkonu)

 právne zastúpenie nie je povinné pre navrhovateľa ani odporcu
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 Nariadenie EP a Rady č. 2007/861ES z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje 
európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

 cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
v cezhraničných sporoch; predstavuje pre strany alternatívu konaní existujúcich 
podľa práva členských štátov (bez ohľadu na tip tribunálu alebo súdu)

 hodnota sporu nesmie presiahnuť 2.000 EUR bez úrokov, výdavkov a nákladov 
vymáhania

 netýka sa konkurzných konaní ani rozhodcovských konaní

 konanie začína podaním návrhu na vyplnenom vzorovom tlačive + pripojených 
podporných dokumentov

 ak pohľadávka nepatrí do rozsahu pôsobnosti Nariadenia, sú o tom informuje 
navrhovateľa – ak nedôjde k späťvzatiu, pokračuje beţné konanie podľa národného 
procesného práva

 neúplný alebo nejasný návrh = súd vyzve navrhovateľa na opravu alebo doplnenie 
a ak k navrhovateľ v lehote návrh nedoplní / neipraví, sú ho zamietne

 ide o písomné konanie = ústne sa koná len vtedy, ak to súd povaţuje za potrebné 
alebo ak o to poţiadala jedna zo strán a súd jej ţiadosti vyhovel

 kópia tlačiva s prílohami sa doručí do 14 dní odporcovi a ten sa do 30 dní má 
vyjadriť vyplnením určenej časti tlačiva; následne súd do 14 dní zašle odporcovo 
vyjadrenie navrhovateľovi

 ak sa v odpovedi odporcu objaví protipohľadávka, navrhovateľ musí na tento 
protinávrh odpovedač do 30 dní
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 po obdrţaní stanovísk navrhovateľa aj odporcu súd rozhodne do 30 dní 

rozsudkom, alebo si vyţiada v tejistej lehote od strán ďalšie podklady / vykoná 

dôkazy / predvolá strany na pojednávanie

 v prípade pojednávania / vykonávania dôkazov súd vydá rozsudok do 30 dní od 

skončenia pojednávania / od skončenia dokazovania

 zastúpenie advokátom v spore nie je povinné

 súd musí strany informovať o následkoch zmeškania ním stanovených lehôt

 rozsudok je vykonateľný bez ohľadu na akýkoľvek opravný prostriedok + 

prípustnosť opravných prostriedkov pri nízkej hodnote sporu závisí od národného 

práva (nariadneie určuje minimálny rozsah preskúmateľnosti rozsudku)

 trovy konania znáša strana, ktorá nemala v konaní úspech

 rozhodným procesným právom je právo štátu, v ktorom sa konanie vedie

 rozsudok sa môţe vykonať aj v inom členskom štáte bez dodatočného uznania 

a bez potreby doloţky vykonateľnosti
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 Nariadenie EP a Rady č. 2004/805/ES z 21.4.2004, ktorým sa vytvára európsky 
exekučný titul pre nesporné nároky

 cieľ: vytvorenie takéto exekučného titulu, na ktorý v členskom štáte výkonu 
nebudú kladené ţiadne dodatočné poţiadavky na jeho uznanie a výkon, najmä sa 
nevyţaduje doloţka vykonateľnosti (exequatur)

 exekučný titul musí vyplývať zo súdnych rozhodnutí, súdnych zmierov alebo 
verejných listín 

 platí pre rozhodnutia vydané v občianskych a obchodných veciach (nie konkurzné 
a nie rozhodcovské)

 nesporný nárok je taký, s ktorým dlţník súhlasil (uznaním, verejnou listinou alebo 
súdne schváleným zmierom pre začiatkom konania alebo v jeho priebehu) alebo 
voči nemu dlţník počas konania nikdy nevzniesol námietku (podľa predpisov štátu 
pôvodu) alebo sa nezúčastnil konania napriek námietke voči dlhu (ak takéto 
omisívne konanie povaţujú predpisy štátu pôvodu za jeho tichý súhlas)

 rozhodnutie môţe byť osvedčené ako EET ak je vykonateľné aj v štáte pôvodu a 
ak neodporuje podmienkam nariadenia uznaní a výkone cudzích rozhodnutí 
(2001/44/ES) = vtedy je vydané osvedčenie o EET (môţe byť aj čiastočné, ak iba 
časť rozhodnutia spĺňa nároky na EET)

 Nariadenie ďalšj stanovuje minimálne poţiadavky na priebeh konania o 
nespornom nároku aby mohlo byť rozhodnutie následne povaţované za EET (najmä 
doručovanie, poskytovanie informácií, preskúmateľnosť atď.)

 Nariadenie stanovuje poţiadavky na začatie výkonu rozhodnutia v štáte výkonu 
(doručenie vykonávaciemu orgánu a moţnosti zamietnutia výkonu – podobné ako 
pri EPR)
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 Nariadenie EP a Rady č. 2001/44/ES z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a 
výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

 neuplatňuje sa na daňové, colné a konkurzné veci, ani na rozhodcovské konanie

 ţaloby voči osobám s bydliskom na území členského štátu sa ţalujú v tomto štáte 
bez ohľadu na ich štátne občianstvo + nariadenie určuje v Kapitole II odd. 2 aţ 7 
výnimky, kedy je moţné osobu s bydliskom v jednom členskom čtáte ţalovať na 
území iného členského štátu (napr. podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je 
predmetom ţaloby, podľa sídla organizačnej zloţky, ak v spore ide o túto 
organizačnú zloţku, podľa miesta nehnuteľnosti, o ktorú v ţalobe ide...)

 právomoc súdov podľa tohto nariadenia je určená buď ako výlučná alebo ako 
voliteľná

 ak sa vedie konanie v tej istej veci vo vicerých štátoch, ide o prekáţku 
litispendecie, t.j. súd, ktorý nekonal ako prvý, odmietne ďalej vykonávať svoju 
právomoc v danej veci (ak však súdy konajú o súvisiacich veciach, môţu prerušiť 
konanie v tej časti veci, v ktorej nekonali ako prvé)

 rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských 
štátoch bez potreby ďalšieho uznávacieho konania (ibaţe by bola otázka samotného 
uznania rozsudku predmetom sporu), 

 neuzná sa ak by bol v rozpore s verejným poriadkom v štáte uznania, ak bol 
vydaný bez účasti ţalovaného spôsobom, kotrý mu neumoţnil realizovať právo na 
obhajobu, ak je nezlučiteľný so skorším uznateľným rozsudkom vydaným v inom 
členskom štáte / v treťom štáte v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi – nikdy 
sa však neskúma pôvodné meritórne rozhodnutie
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 pre výkon rozsudku v inom členskom štáte neţ je štát pôvodou rozsudku, 

sa vyţaduje jeho vyhlásenie za vykonateľný na návrh oprávneného 

 návrh sa podáva orgánu určenému v prílohe Nariadenia, a to podľa miesta 

bydliska / sídla povinného 

... napr. u nás je to okresný súd a obdobne je to v väčšine krajín, avšak napr. 

v Nemecku to môže byť okrem krajinského súdu aj notár, v ČR aj súdny 

exekútor, vo Francúzsku aj regionálny predseda notárskej komory, ...

 skúmajú sa len formálne náleţitosti rozsudku a ak ich spĺňa, je vyhlásený 

za vykonateľný (toto rozhodnutie je napadnuteľné odvolaním) – o odvolaní 

rozhoduje odvolací súd s konečnou platnosťou
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 Nariadenie Rady č. 2000/1346/ES z 29.5.2000 o konkurznom konaní

 Nariadenie Rady č. 2001/1206/ES z 28.5.2001 o spolupráci medzi súdmi 

členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodmých veciach

 Nariadenie EP a Rady č. 2007/1393/ES z 13.11.2007 o doručovaní súdnych a 

mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch

 Smernica Rady č. 2003/8/ES z 27.1.2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti  pri  

cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa 

právnej pomoci pri takýchto sporoch

 Nariadenie EP a Rady č. 2009/662/ES z 13.7.2009 , ktorým sa ustanovuje postup 

pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami 

o špecifických otázkach, ktoré sa týkajú rozhodného práva pre zmluvné a 

mimozmluvné nároky

Pozn.: Ak sa v nariadeniach a smerniciach EÚ hovorí o členských štátoch, takmer 

vţdy ide o všetky členské štáty s výnimkou Dánska
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Profesionalita, náklady, rýchlosť = rozhodujúce faktory
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ADR = alternative dispute resolution:

 rozhodcovské konanie (obchodná arbitráž, commercial arbitration)

 mediácia (mediation)

 zmierovacie konanie (conciliation) – môže byť pred súdom, mediátorom, 

odborným orgánom a pod.

 zhodnotenie neutrálnym expertom (early neutral evaluation / determination) 

 zhodnotenie odborným orgánom (napr. špecializované odvetvové komory / 

asociácie a ich orgány na riešenie sporov - adjudication boards, dispute 

boards...)

 dobrovoľná dohoda o vyporiadaní záväzkov (debt settlement agreement)

Iné riešenia dlhov z medzinárodného obchodu (mimo ADR):

 vyuţitie sluţieb inkasnej agentúry (collecton agency)

 postúpenie pohľadávky = predaj pohľadávky (debt sale)

 faktoring / forfaiting

 poistenie pohľadávky (credit insurance)

 vyhľadávanie dlţníka (skip tracing)
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 obvykle forma mandátnej zmluvy

 rozsah sluţieb:

1. iba mimosúdne vymáhanie

2. súdne aj mimosúdne vymáhanie

3. pátranie po dlţníkovi (skip tracing)

 first-party agency = vlastná dcérska spoločnosť / pobočka (niekedy riešené 

postúpením pohľadávky na ňu)

 third-party agency = tretia osoba, absolútna väčšina agentúr

 vyhľadanie agetúry s pobočkou / partnerom / skúsenosťami v danej 

konkrétnej krajine / advokátom v zahraničí

 v niektorých krajinách obmedzenie metód vymáhania najmä voči fyzickým 

osobám + obmedzenie vymáhania premlčaného dlhu (USA: Fair Debt 

Collection Practices)

 u domácich dlţníkov prevaţuje telefonické, písomné kontaktovanie

 u zahraničných dlţníkov je štandardom aj osobné rokovanie

 dať agentúre do rúk nástroje: priestor pre rokovanie o odpustení časti dlhu, 

odpustenie úrokov z omeškania / zmuvnej pokuty alebo jej časti...
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 špecializovaný personál agentúry, technické prostriedky...

 informácie od veriteľa: obvykle všetky podklady k právnemu dôvodu a výške 

dlhu, k doterajšiemu vymáhaniu....

 informácie od veriteľa o zmenách dlhu (zápočty, nové faktúry...)

 veriteľ obvykle nekoná s dlţníkom počas inkasného procesu

 priebeţbé správy o postupe vymáhania

 vopred vymedzený čas na vymáhanie / neurčitý čas (staršie prípady)

 provízia dohodnutá vopred, obvykle percentom z úspešne vymoţenej čiastky

 náklady ako súčasť provízie, iba ak sa tak dohodneme

 určiť, kedy je a nie je na províziu nárok:

- od dňa-do dňa

- pri úhrade na základe iného podnetu 

- pri oddlžení štátom...

 provízia závisí obvykle od krajiny dlţníka (obtiažnosť vymáhania, náklady 

vymáhania)
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Chcete sa niečo opýtať?
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