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Dobre vedieť ...

PREMLČANIE POHĽADÁVOK

Premlčanie, ako právny inštitút, je následok kvalifikovaného uplynutia času, ktoré spôsobuje zaniknutie súdnej
vymáhateľnosti práva. Na premlčanie súd prihliada len ako na námietku protistrany. To znamená, že aj premlčané právo
je možné súdne vymôcť, ak sa protistrana premlčania nedovolá.
Premlčanie možno rozdeliť všeobecne do dvoch kategórií:
•

3 roky v občianskom práve

•

4 roky v obchodnom práve

čítaj viac →
www.patriotgroup.eu

Dobre vedieť ...

POHĽADÁVKA V OBČIANSKOM VZŤAHU
Ako

príklad

možno

uviesť

pôžičku

medzi

dvomi

fyzickými osobami, t.j. stranami bez IČO, keď osoby sú
identifikované na základe dátumu narodenia na jednej,
aj druhej strane. Premlčacia lehota je v tomto prípade
podľa Občianskeho zákonníka 3 roky odo dňa splatnosti
pôžičky.

Ak

však

bolo

vrátenie

dlhu

dohodnuté

v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých
splátok odo dňa ich zročnosti.

POHĽADÁVKA V OBCHODNOM VZŤAHU
Ide napríklad o typ pohľadávky, keď obchodná spoločnosť
eviduje vystavenú faktúru po splatnosti, v zmysle ktorej
dodávala službu, alebo materiál pre inú právnickú
osobu, t.j. napr. s.r.o., o.z., atď alebo pre fyzickú osobu
podnikateľa. Teda jednoducho napísané všade tam, kde
na strane príjemcu je IČO. Podľa Obchodného zákonníka
je stanovená premlčacia doba na 4 roky odo dňa
splatnosti faktúry, resp. splatnosti záväzku pokiaľ je táto
splatnosť dohodnutá napríklad v kúpnej zmluve.
Právne účinky premlčania nastávajú:
•

ak uplynie zákonom určená doba pre výkon
subjektívneho práva

•

ak veriteľ v ňom neuplatní svoje právo na súde

•

ak sa dlžník premlčania dovolá (je výlučne
na úvahe a dispozícii dlžníka, či sa premlčania
dovolá)

ÚČEL PREMLČANIA:
•

pôsobiť na veriteľa, aby v primeranom čase
uplatnil svoje subjektívne právo

•

zabrániť tomu, aby dlžníci neboli po časovo
neprimeranú dobu nútení splniť si svoje
povinnosti

•

SLUŽBA PRE VÁS

v súlade so zásadou právnej istoty zabrániť

Odovzdajte do našej správy všetky vaše

existencii dlhodobého trvania vymožiteľnosti

pohľadávky a premlčaciu dobu odsledujeme

práv a im zodpovedajúcich povinností

za vás!
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Z pohľadu advokáta ...
V

texte

vyššie

premlčania

z

je

opísaný

pohľadu

právny

inštitút

najbežnejších

•

Práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok

právnych

s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave

vzťahov, ktoré môžu v našej spoločnosti vzniknúť.

osôb. Ide napríklad aj o právo vymáhať nezaplatené

Ide o tzv. všeobecnú premlčaciu dobu. Zákon

cestovné a pokutu za jazdu v hromadnej doprave

však problematiku premlčania upravuje o niečo

bez cestovného lístka.

zložitejšie a pre určité druhy práv stanovuje
premlčaciu dobu odlišne ako je uvedená všeobecná

Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na

premlčacia doba v predchádzajúcom príspevku.

plynutie premlčacej doby. Ak veriteľ v premlčacej dobe

Podnikatelia či fyzické osoby by si teda mali dať

uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu

pozor na odlišné plynutie premlčacej doby a jej

a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba

dĺžku a to napríklad v rámci týchto situácií či

od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. To

právnych vzťahoch:

platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre
ktoré bol na súde alebo u iného príslušného orgánu

•

Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť

(napríklad u exekútora) navrhnutý výkon rozhodnutia.

premlčacia doba za rok po poistnej udalosti.

Námietku premlčania nemožno uplatniť v súdnom alebo
rozhodcovskom konaní, ktoré sa začalo pred uplynutím

•

Pri náhrade škody hovoríme o tzv. subjektívnej

tejto lehoty.

a objektívnej premlčacej dobe. Právo na náhradu
škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa

Veľmi dôležitý z hľadiska premlčania je inštitút uznania

poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu

záväzku podľa Obchodného zákonníka alebo uznania

zodpovedá (subjektívna doba). Najneskôr sa právo

dlhu podľa Občianskeho zákonníka. Ak dlžník písomne

na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide

uzná

o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo

štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak dlžník

dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla

písomne uzná svoj občianskoprávny záväzok, plynie

(objektívna doba). Objektívna premlčacia doba sa

nová desaťročná premlčacia doba od tohto uznania.

svoj

obchodnoprávny

záväzok,

plynie

nová

neuplatňuje pri škode na zdraví.
Záverom
•

podotknúť,

že

uplynutím

bezdôvodného obohatenia. Právo na vydanie

právo tento záväzok vymáhať na súde. Záväzok zostáva

plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za

vo forme tzv. naturálnej obligácie a dlžníkovi nič nebráni

dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že

aby plnil aj záväzok, ktorý je premlčaný. Takéto plnenie

došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho

nebude na strane veriteľa bezdôvodným obohatením,

úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie

naopak dlžník si len splní svoju zmluvnú povinnosť.

je

aj

pri

na

potrebné

premlčacej doby záväzok ako taký nezaniká, zaniká len

to

práve

je

vydanie

Obdobne

plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri
roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie,

-- JUDr. Barbora Koncová, advokát

za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
•

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu (napríklad správnym
rozhodnutím,

rozhodcovským

rozsudkom),

premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo
podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne
uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať
rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo, ak bola však
v uznaní uvedená lehota na plnenie (napríklad
uvedením dátumu dokedy dlh dlžník zaplatí), plynie
premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
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Niečo o nás ...

OSOBNÝ ŠOFÉR, KURIÉR,
BODYGUARD - JURAJ STRUHÁR

V spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. je zamestnaný ako špecialista pre kontakt s rizikovými neplatičmi.
Je uplatňovaný aj v prípadoch neprispôsobivých občanov, sociálne slabších občanov a pri podozreniach z účasti
záujmových skupín. Počas svojej kariéry je školený na rizikové prostredie a poskytovanie prednemocničnej
starostlivosti (absolvovaný kurz Combat Lifesave Course). Rovnako ako všetci naši zamestnanci aj p. Juraj Struhár
pravidelne absolvuje doplňujúce školenia v rámci meniacej sa legislatívy SR (trestné právo, legalizácia príjmu
z trestnej činnosti, atď.). Zároveň pôsobí ako inštruktor pre našich zamestnancov v disciplínach, akými sú napr. streľba
a prednemocničná starostlivosť.
Jednou z ďalších činností, na ktoré sa špecializuje Juraj Struhár je bodyguarding pre ochranu osôb pred priamo,
či nepriamo hroziacim konfliktom, alebo útokom. Absolvoval množstvo školení zameraných práve v tejto oblasti.
Skutočné bezpečie klienta napríklad na pracovných cestách dokáže zabezpečiť práve bodyguard. Preto pre
našich klientov poskytujeme v prípade potreby aj služby osobného šoféra a bodyguarda. Všetky činnosti sú
certifikované a na požiadanie preukázateľné.

DAJTE NÁM VEDIEŤ!
Vaše postrehy, nápady a názory posielajte na emailovú adresu vymahanie@patriotgroup.eu
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