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1. Súdne uplatnenie poh ľadávok

• písomná výzva na dobrovoľné splnenie záväzku doručená dlžníkovi
• návrh na vydanie predbežného opatrenia – zákaz nakladať s 

majetkom dlžníka

Možné formy uplatnenia nároku veriteľa na súde resp. v zrýchlenom 
konaní:

a) žaloba voči dlžníkovi o zaplatenie dlžnej sumy
b) peňažné pohľadávky – vydanie platobného rozkazu (§ 172 OSP)
c) nepeňažné pohľadávky – rozkaz na plnenie (§ 174b OSP)

• právoplatný platobný rozkaz/ rozkaz na plnenie = exekučný titul
• súdny výkon rozhodnutia



2. Započítanie poh ľadávok

Postúpenie (predaj) pohľadávky osobe, ktorá má voči dlžníkovi záväzok 
a je jeho dlžníkom.

• § 580 - 581 Občianskeho zákonníka (ďalej len „ObčZ“)
§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“)§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“)

• spôsob zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka

• zánik vzájomných pohľadávok - okamihom stretu pohľadávok 
spôsobilých na započítanie za splnenia podmienok stanovených 
zákonom 

• spôsoby započítania: a) započítací prejav
b) dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok



2. Započítanie poh ľadávok

• Kritériá zápočtu pohľadávok:

a) vzájomnosť pohľadávok,
b) pohľadávky musia byť rovnakého druhu,
c) spôsobilosť pohľadávok na započítanie,c) spôsobilosť pohľadávok na započítanie,
(spôsobilé nie sú pohľadávky, pri ktorých účastníci dohodou 
zakázali započítanie alebo pohľadávky vylúčené zo zákona) 

• právny úkon jedného účastníka záväzkového vzťahu adresovaný 
druhému účastníkovi – musí byť zrejmé aká pohľadávka, v akom rozsahu
sa uplatňuje na započítanie



2. Započítanie poh ľadávok

• Pohľadávky vylúčené zo započítania:

1. pohľadávky na náhradu škody spôsobenej na zdraví (výnimka – vzájomná
pohľadávka na náhradu škody na zdraví)

2. pohľadávky nepostihnuteľné výkonom rozhodnutia 
3. premlčané pohľadávky (v momente stretu so započítanou pohľadávkou)3. premlčané pohľadávky (v momente stretu so započítanou pohľadávkou)
4. tzv. naturálne záväzky (napr. výhry zo stávky alebo hry) – nemožno uplatniť

na súde
5. pohľadávky z vkladov 
6. proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku
7. pohľadávky vylúčené zo započítania dohodou účastníkov záväzkového  

vzťahu

• prípady obmedzenia započítania pohľadávok platia, len ak sa strany
nedohodnú inak – princíp zmluvnej voľnosti strán – dohoda o vzájomnom 
započítaní pohľadávok v písomnej forme



2. Započítanie poh ľadávok 

• Zmluva o postúpení pohľadávky (§ 524 a nasl. ObčZ)

- písomná forma
- riadna špecifikácia postupovanej pohľadávky, existujúca pohľadávka
- preukázanie titulu a splatnosti pohľadávky 
- nevyžaduje sa súhlas dlžníka s postúpením- nevyžaduje sa súhlas dlžníka s postúpením
- povinnosť oznámiť postúpenie pohľadávky dlžníkovi

• Započítanie pohľadávok podľa Obchodného zákonníka:

- je možné započítať navzájom aj premlčané pohľadávky
- je možné započítať navzájom nesplatnú a splatnú pohľadávku, ak dlžník
nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky alebo veriteľ na žiadosť 
dlžníka odložil splatnosť pohľadávky bez toho, aby sa zmenil jej obsah
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