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Európsky exekučný titul

Európske konanie s nízkou hodnotou 
sporu 

Európsky exekučný titul

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky 
exekučný titul pre nesporné nároky

- nariadenie prijaté 21. apríla 2004

- Úradný vestník EÚ z 30.4. 2004 (L 143)
- nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 

2005  (pozri korigendum L 97, 15.4.2005 en)

- nariadenie sa začne uplatňovať od 21. októbra 
2005 (čl.33)

Predmet úpravy - EET

� účelom tohto nariadenia je vytvorenie EET 
pre nesporné nároky , aby bol na základe 
stanovenia minimálnych pravidiel umožnený 
voľný pohyb rozhodnutí, súdnych zmierov a 
verejných listín vo všetkých členských 
štátoch bez toho, aby sa v členskom štáte 
výkonu pred uznaním a výkonom muselo 
konať akékoľvek ďalšie konanie

� pojem „členský štát“ v tomto nariadení 
označuje každý členský štát EÚ s výnimkou 
Dánska

Rozsah pôsobnosti - EET
� zásadne áno v občianskych a 

obchodných veciach 

� nie na daňové, colné alebo správne veci 
alebo na zodpovednosť štátu za konanie 
alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci  

� nie osobný stav alebo právnu spôsobilosť 
fyzických osôb, majetkové práva 
vyplývajúce z manželského zväzku, 
dedenia zo závetu a zo zákona

Rozsah pôsobnosti - EET

� nie konkurz, konania súvisiace so 
zrušením obchodných spoločností 
alebo iných právnických osôb 
nachádzajúcich sa v platobnej 
neschopnosti, vyrovnanie a iné 
obdobné konania

� nie sociálne zabezpečenie

� nie rozhodcovské konanie

Exekučné tituly, ktoré sa osvedčia 
ako európsky exekučný titul

-- nariadenie sa uplatňuje na rozhodnutia, súdne zmiery nariadenie sa uplatňuje na rozhodnutia, súdne zmiery 
a verejné listiny o nesporných nárokocha verejné listiny o nesporných nárokoch

Nárok sa považuje za nesporný, ak:Nárok sa považuje za nesporný, ak:
–– s ním dlžník s ním dlžník výslovne súhlasilvýslovne súhlasil tým, že ho uznal alebo tým, že ho uznal alebo 

tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd 
alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, 
aleboalebo

–– dlžník voči nemu dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietkynikdy nevzniesol námietky v v 
priebehu súdneho konania v súlade s príslušnými priebehu súdneho konania v súlade s príslušnými 
procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov 
členského štátu pôvodu, alebočlenského štátu pôvodu, alebo
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Exekučné tituly, ktoré sa osvedčia 
ako európsky exekučný titul

� dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo 
nebol na takom pojednávaní zastúpený potom, ako 
najskôr v priebehu súdneho konania vzniesol 
námietky proti nároku, za predpokladu, že sa takéto 
konanie dlžníka podľa právnych predpisov členského 
štátu pôvodu rovná tichému uznaniu nároku alebo 
skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo

� dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine

� nariadenie sa tiež uplatňuje na rozhodnutia doručené
po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, 
súdnym zmierom alebo verejným listinám, ktoré boli 
osvedčené ako európsky exekučný titul

Súdne rozhodnutia - EET

� zrušenie doložky vykonateľnosti 
(exeqaturu)

- rozhodnutie, ktoré bolo v členskom 
štáte pôvodu osvedčené ako 
európsky exekučný titul, sa uzná a 
vykoná v iných členských štátoch bez 
potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a 
bez akejkoľvek možnosti podať 
námietky proti jeho uznaniu

Požiadavky na osvedčenie rozhodnutia ako 
európskeho exekučného titulu

- rozhodnutie o nespornom nároku vydané v 
členskom štáte bude na základe žiadosti v 
ľubovo ľnom čase predloženej pôvodnému súdu
osvedčené ako európsky exekučný titul, ak:

a) je rozhodnutie vykonateľné v členskom štáte 
pôvodu; a

b) rozhodnutie nie je v rozpore s predpismi o súdnej 
právomoci tak, ako sú stanovené v nariadení (ES) 
č. 44/2001; a

c) súdne konanie v členskom štáte pôvodu spĺňa 
požiadavky stanovené v kapitole III, pričom je nárok 
nesporný v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo 
c); 

osobitné prípady:

� ak rozhodnutie osvedčené ako 
európsky exekučný titul prestalo byť 
vykonateľné alebo jeho 
vykonateľnosť bola pozastavená 
alebo obmedzená

� námietky voči rozhodnutiu 
osvedčenému ako európsky 
exekučný titul

� aj čiastkové osvedčenie

MINIMÁLNE PRAVIDLÁ PRE KONANIA 
O NESPORNÝCH NÁROKOCH

� rozhodnutie o nároku, ktorý je nesporný v zmysle článku 3 
ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia môže by ť osved čené ako 
európsky exeku čný titul iba vtedy, ak súdne konanie v 
členskom štáte pôvodu splnilo procesné požiadavky 
stanovené v tejto kapitole

� doručenie s dokladom o prijatí zo strany dlžníka
� doručenie bez dokladu o prijatí zo strany dlžníka
� doručenie zástupcom dlžníka
� poskytnutie náležitých informácií o nároku dlžníkovi
� poskytnutie náležitých informácií dlžníkovi o procesných krokoch 

potrebných na napadnutie nároku

� náprava nedodržania minimálnych pravidiel

Trovy súdneho konania

� ak rozhodnutie zahŕňa vykonateľné 
rozhodnutie o výške trov súdneho 
konania, vrátane úrokových sadzieb, 
musí byť osvedčené ako európsky 
exekučný titul tiež so zreteľom na 
trovy, pokiaľ dlžník v priebehu 
súdneho konania nepodal konkrétnu 
námietku voči jeho povinnosti znášať 
také trovy v súlade s právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu
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Vydanie osvedčenia o 
európskom exekučnom titule

-- osvedčenie o európskom exekučnom osvedčenie o európskom exekučnom 
titule sa vydáva na vzorovom tlačive titule sa vydáva na vzorovom tlačive 
uvedenom v prílohe Iuvedenom v prílohe I

-- osvedčenie o európskom exekučnom osvedčenie o európskom exekučnom 
titule sa vydáva titule sa vydáva v jazyku rozhodnutiav jazyku rozhodnutia

- aj oprava alebo stiahnutie osvedčenia o 
európskom exekučnom titule

SÚDNE ZMIERY A VEREJNÉ LISTINY

� zmier týkajúci sa nesporného nároku, ktorý 
schválil súd alebo bol v priebehu konania 
uzavretý na súde a je vykonateľný v 
členskom štáte, v ktorom bol schválený alebo 
uzavretý, bude na žiadosť adresovanú súdu, 
ktorý ho schválil alebo na ktorom bol 
uzavretý, osvedčený ako EET pomocou 
vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II 

� podobne vykonateľná verejná listina

VÝKON EET

- vykonávacie konanie EET sa 
riadi právnymi predpismi 
členského štátu výkonu

- rozhodnutie osvedčené ako EET sa 
vykonáva za tých istých podmienok ako 
rozhodnutie vydané v členskom štáte 
výkonu

VÝKON EET

Od veriteľa sa vyžaduje, aby poskytol príslušným 
vykonávacím orgánom členského štátu výkonu:

a) kópiu rozhodnutia, ktorá spĺňa podmienky 
potrebné na preukázanie jeho pravosti; a

b) kópiu osvedčenia o EET, ktoré spĺňa podmienky 
potrebné na preukázanie jeho pravosti; a

c) v prípade potreby, prepis/preklad osvedčenia 
EET 

- preklad sa overuje osobou, ktorá má k tomu 
oprávnenie v jednom z členských štátov.

Zamietnutie výkonu EET

- za žiadnych okolností sa v členskom štáte 
výkonu nemôže skúmať vecná stránka 
rozhodnutia alebo jeho osvedčenia o EET

- príslušný súd v členskom štáte výkonu na 
žiadosť dlžníka výkon zamietne ak - res 
iudicata

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 
44/2001 a č. 1348/2000

• nariadenie o EET nemá vplyv na 
možnosť požiadať o uznanie a výkon 
rozhodnutia, súdneho zmieru alebo 
verejnej listiny o nespornom nároku v 
súlade s nariadením (ES) 44/2001

• nariadenie o EET nemá vplyv na 
uplatňovanie nariadenia (ES) č. 
1348/2000
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§ 41 ods. 2 z.č. 233/1995 Z.z. 
Exekučný poriadok

� podľa tohto zákona možno 
vykonať exekúciu aj na podklade

� a) rozhodnutí orgánov Európskej 
únie (čl. 110 ods. 2, čl. 225a, čl. 244 a 
256 ZES)

� b) rozhodnutí osvedčených ako 
európsky exekučný titul

� Nariadenie Komisie č. 1896/2005 zo 
16.11. 2005, ktorým sa nahrádzajú 
prílohy k nariadeniu č. 805/2004

� od 18.11. 2005

Európske konanie vo veciach s 
nízkou hodnotou sporu

� nariadenie EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 
11. júla 2007,ktorým sa ustanovuje 
Európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu

� účinnosť od 1.1. 2009

� rozsah pôsobnosti (2000 EUR)
� pojem cezhrani čné spory

Priebeh konania

� začatie konania – podanie (tlačivo A)
� priebeh konania – v zásade bez ústneho 

pojednávania
� jazyk konania
� zastupovanie
� vykonávanie dôkazov
� doručovanie
� lehoty skončenia konania
� trovy konania

Skončenie konania

� opravné prostriedky
� rozhodné právo (procesné)
� vykonateľnosť rozsudkov

Uznanie a výkon v inom 
členskom štáte

� uznanie
� vykonávacie konanie
� zamietnutie, prerušenie, obmedzenie 

výkonu 


