
Právomoc na konanie v občianskych  
a obchodných veciach podľa 

nariadenia  
Brusel Ia  

 Nariadenie č. 1215/2012 



Všeobecná charakteristika 
 

• Tzv. dvojitý nástroj, ktorý na regionálnej (EÚ úrovni) unifikuje normy 
medzinárodnej právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí členských 
štátov EÚ 

• Štruktúra nariadenia: 
– Preambula – základné zásady, myšlienky, princípy z ktorých nariadenie 

vychádza 
– Prvá časť – pôsobnosť nariadenia a definície 
– Druhá časť – v siedmych oddieloch úpravu právomoci, litispendencie, 

predbežné a ochranné opatrenia a pod. 
– Tretia časť – uznanie a výkon súdnych rozhodnutí  
– Štvrtá časť – nakladanie s vykonateľnými verejnými listinami a súdnymi 

zmiermi 
– Piata časť – všeobecné otázky – napr. bydlisko 
– Šiesta časť – prechodné ustanovenia 
– Siedma časť – vzťahy k iným normám 
– Ôsma časť – záverečné ustanovenia 
prílohy 

 

 



Od Bruselského dohovoru o nariadeniu 
Brusel Ia 

• Bruselský dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone 
súdnych rozhodnutí (Bruselský dohovor) bol podpísaný 27. 
09. 1968 – 6 ČŠ  
– Vstúpil do platnosti 1. 2. 1973 
– Následne uzavretý Protokol, ktorý zveril výklad dohovoru ESD 
– Jenardová správa – interpretačná pomôcka 
– Každý nový členský štát pristupoval k BD, čím dochádzalo k jeho 

revíziám.  
• 1973 – Dánska, Írska, VB – Schlosserova správa 
• 1981  - Grécko – správa Evrigenisa a Kerameusa 
• 1986 – Španielsko a Portugalsko – správa Cruza, Reala a Jenarda 
• 1995 – Rakúska, Švédska, Fínska  
• SR nie je zmluvnou stranou BD 

 



Nariadenie Brusel I  
nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone súdnych 

rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach 

• S účinnosťou od 1. 3. 2002 nahradilo BD 

• Výhody:  
– priamo aplikovateľné vo všetkých čš 

– Inkorporovalo zmeny v rámci procesu revízie BD 

– Odstránený neprehľadný stav viazanosti jednotlivými 
„verziami“ BD čš. 

– Nemožnosť vznášania výhrad 

– Dánsko nebolo viazané (Protokol o pristúpení Dánska k ES) 
• Ale ES a Dánsko uzavreli dohodu o právomoci, uznávaní a výkone 

rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, ktorá zaisťuje 
používanie nariadenia č. 44/2001 v Dánsku od 1.7.2007. 

 
 



Nariadenie Brusel Ia  
nariadenie Rady (EU) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone 

súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach 

• Od roku 2009 prebiehali práce na revízii 
nariadenia Brusel I 

• Použitá metóda prepracovania textu 

• Uplatňuje sa od 10. 01. 2015 

 

• Judikatúra ESD k BD a k nariadeniu Brusel I je 
použiteľná aj pri výklade nariadenia Brusel Ia, 
ak sú príslušné ustanovenia rovnocenné 



Pôsobnosť nariadenia Brusel Ia 
vo veciach určenia právomoci 

 
 

• Uplatní sa len v prípade, ak súkromnoprávny pomer obsahuje cudzí prvok 
– (vyplýva z čl. 81 ZoFEÚ, na základe ktorého bolo nariadenie prijaté a z 
judikatúry SD EÚ) 

• C-327/10 Hypotekárna banka vs. Lindner 
„medzinárodná povaha určitého právneho vzťahu môže vyplývať buď z okolností, 
že situácia, o ktorú ide v spore, môže vyvolať otázky ohľadne určenia 
medzinárodnej právomoci súdu“ 
 
Nevyžaduje sa, aby sa jednalo o dva zmluvné štáty (C-412/91 Group Josi; C-
190/89 Marc Rich) – ustanovenia nariadenia týkajúce sa právomoci nie sú 
obmedzené len na vnútro únijné spory, ale má univerzálnu povahu.  
 
Nariadenie neunifikuje normy civilného procesného práva členských štátov 
(upravuje právomoc len členských štátov) 
 
 
(Pozor pri uznaní a výkone cudzích rozhodnutí musí byť prítomný medzinárodný 
prvok v podobe vydania cudzieho rozhodnutia vydaného v INOM ČLENSKOM 
ŠTÁTE, nariadenie sa neuplatní na uznanie a výkon rozhodnutí TRETÍCH ŠTÁTOV) 

 
 



Pôsobnosť nariadenia Brusel Ia 

• Vecná – článok 1 – pozitívne vymedzenie a 
negatívne vymedzenie  

• Teritoriálna – uplatňuje sa vo všetkých čš okrem 
Dánska  

• Časová – čl. 66 ods. 1 
 „Toto nariadenie sa uplatňuje len na konania 
začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo 
zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery 
schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015.“ 
• Personálna – čl. 6 



Vecná pôsobnosť – pozitívne 
vymedzenie 

Článok 1  

• 1. Toto nariadenie sa uplatňuje v občianskych 
a obchodných veciach bez ohľadu na povahu 
súdu alebo tribunálu.  



Pojem „občianske a obchodné veci“ 

  
 

• Potrebná autonómna interpretácia  
• Aj občianske a obchodné nároky o ktorých rozhodujú 

trestné súdy, napr. adhézne konanie. (tak pre účely 
určenia právomoci ako aj pre uznanie a výkon cudzieho 
rozhodnutia) 

• Z judikatúry SD EÚ:  
„konanie o žalobe medzi osobou verejného práva a osobou, 
ktorá sa riadi súkromným právom vo veci, v ktorej verejná 
osoba konala pri výkone svojich právomoci je vylúčené z 
pôsobnosti nariadenia.“ 
 
Rozhodujúca je povaha sporu alebo predmet sporu  
 
 
 
 



Negatívne vymedzenie vecnej 
pôsobnosti nariadenia Brusel Ia 

• Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné a správne veci ani na zodpovednosť štátu 
za úkony a opomenutia pri výkone štátnej moci (acta iure imperii).  
 

(2) Toto nariadenie sa neuplatňuje na:  
• a) osobný stav a právnu spôsobilosť fyzických osôb, majetkové práva vyplývajúce z 

manželského zväzku alebo zo vzťahu, ktorý má podľa rozhodného práva 
porovnateľné účinky ako manželský zväzok; (sčasti nevhodné na unifikáciu a sčasti 
bude upravené iným nariadením) 

• b) konkurzné konania, konania týkajúce sa vyrovnania zadlžených obchodných 
spoločností alebo iných právnických osôb a podobné konania; (už upravené iným 
nariadením) 

• c) sociálne zabezpečenie; (problematika na pomedzí súkromného a verejného 
práva) 

• d) rozhodcovské konanie; (najmä komplikovanosť doktríny) 
• e) vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z rodinných vzťahov, príbuzenstva, 

manželstva alebo švagrovstva; (už upravené iným nariadením) 
• f) dedenie zo závetu a zo zákona vrátane vyživovacej povinnosti z dôvodu smrti. (už 

upravené iným nariadením) 



Personálna pôsobnosť nariadenia  
čl. 6  

Článok 6  
• 1. Ak žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu, právomoc súdov každého 

členského štátu sa určí podľa právneho poriadku tohto členského štátu, ak nie je 
inak stanovené v článku 18 ods. 1, článku 21 ods. 2 a v článkoch 24 a 25.  

• 2. Proti takémuto žalovanému môže ktorákoľvek osoba s bydliskom na území 
členského štátu, bez ohľadu na svoje štátne občianstvo, využiť kritériá právomoci 
platné v uvedenom členskom štáte, a najmä kritériá, ktoré členské štáty majú 
oznámiť Komisii podľa článku 76 ods. 1 písm. a), rovnako ako štátni občania tohto 
členského štátu. 

TEDA:  
NBIa sa uplatní prednostne pred zákonom o MPSaP,  
- ak žalovaný má bydlisko v niektorom členskom štáte EÚ 
A bez ohľadu na bydlisko žalovaného: 
- ak ide o spotrebiteľskú zmluvu, individuálnu pracovnú zmluvu, žalovaným je 

podnikateľ  a zamestnávateľ , ktorý nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte.   
- ak si strany – bez ohľadu na ich bydlisko založili právomoc súdu členského štátu 

výslovnou dohodou  ak je daná výlučná právomoc ktoréhokoľvek ČŠ podľa 
nariadenia Brusel Ia.  

  



BYDLISKO FO - Čl. 62  
 

1. Na určenie, či má účastník bydlisko v členskom 
štáte, na ktorého súdy bola vo veci podaná 
žaloba, súd použije právny poriadok svojho 
štátu.  

2. Ak účastník nemá bydlisko v členskom štáte, 
na ktorého súdy bola vo veci podaná žaloba, 
potom na určenie, či má účastník bydlisko v inom 
členskom štáte, súd použije právny poriadok 
tohto členského štátu. 

 



Neznáme bydlisko žalovaného 

• Hypoteční banka (C-327/10)  

Majú české súdy právomoc podľa nariadenia, ak 
žalovaný, ktorý je nemecký štátny príslušník mal 
posledné známe bydlisko v ČR, ale v čase začatia 
konania je jeho bydlisko neznáme? 



Bydlisko PO 
Článok 63  

1. Na účely tohto nariadenia má obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo združenie fyzických 
alebo právnických osôb bydlisko v mieste, kde má:  

a) registrované sídlo;  

b) ústredie alebo  

c) hlavné miesto podnikateľskej činnosti.  

+ „fikcia“ bydliska PO:  

Čl. 11 ods. 2 

Poistiteľ, ktorý nemá bydlisko v členskom štáte, ale má organizačnú zložku, obchodné zastúpenie alebo inú 
pobočku v niektorom z členských štátov, sa na účely sporov vyplývajúcich z činnosti tejto organizačnej zložky, 
obchodného zastúpenia alebo inej pobočky považuje za poistiteľa s bydliskom v tomto členskom štáte. 

Čl. 17 ods. 2  

Ak spotrebiteľ uzatvorí zmluvu s účastníkom, ktorý nemá bydlisko v členskom štáte, ale má organizačnú 
zložku, obchodné zastúpenie alebo inú pobočku v niektorom z členských štátov, tento účastník sa na účely 
sporov vyplývajúcich z činnosti tejto organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky považuje 
za účastníka s bydliskom v tomto členskom štáte. 

Čl.  20 ods. 2  

Ak zamestnanec uzavrie individuálnu pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý nemá bydlisko v členskom 
štáte, ale má organizačnú zložku, obchodné zastúpenie alebo inú pobočku v niektorom členskom štáte, potom 
sa na účely sporov vyplývajúcich z činnosti tejto organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej 
pobočky pokladá za zamestnávateľa s bydliskom v tomto členskom štáte. 



Druhy právomoci podľa nariadenia BIa 

• Všeobecná právomoc – čl. 4  

• Osobitná právomoc – čl. 7 a 8  

• Právomoc vo veciach sporov so slabšou 
stranou – čl. 10 - 23 

• Výlučná právomoc – čl. 24 

• Právomoc založená dohodou – čl. 25 

• Právomoc založená na prítomnosti žalovaného 
v konaní – čl. 26 



Skúmanie právomoci 

• v zmysle čl. 27 nariadenia skúma súd ex offo výlučnú 
právomoc podľa čl. 24. Ak justičný orgán zistí, že vec 
patrí do výlučnej právomoci iného čš, konanie aj bez 
návrhu zastaví. 

• V zmysle článku 28 súd ex offo skúma právomoc, ak má 
žalovaný bydlisko v inom čš a nezúčastní sa konania 

 

• V ostatných prípadoch súd skúma právomoc len na 
základe výslovnej námietky žalovaného uplatnenej 
najneskôr pri prvom úkone, ktorý mu patrí.  

 



Všeobecná právomoc 

Článok 4  

Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území 
členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto 
členského štátu. 

 

 

§ 37 ZoMPSaP 

Ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak 
osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej 
republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok. 

 

 

 



Osobitná právomoc – čl. 7 – 8 (odd. 2) 
• Vzťah k všeobecnej právomoci – alternatívna čl. 4 - 

predstavuje výnimku zo všeobecnej právomoci – teda 
situácie, kedy osoba s bydliskom v členskom štáte A môže byť 
žalovaná aj v inom členskom štáte ako je členský štát A. 

• Keďže ide o výnimku zo všeobecného pravidla, musí byť 
vykladaná reštriktívne.  A môže byť v konkrétnom prípade 
použitá len, ak je pre strany predvídateľná. 

• Umožňuje forum shopping (je na žalobcovi, či si vyberie, že 
podá žalobu na súde, kde má žalobca bydlisko alebo na súde 
podľa čl. 7-8)  

• Pri skúmaní osobitnej právomoci je potrebné venovať 
pozornosť formulácii jednotlivých ustanovení, ak používajú 
pojem „miesto “ (napr. podľa miesta, kde došlo...) upravujú 
zároveň miestnu príslušnosť. 



Čl. 7 
 
 
 

• Osobu s bydliskom na území členského štátu možno žalovať v inom členskom štáte:  
• 1. a) v zmluvných veciach na súdoch podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby;  
• b) na účely tohto ustanovenia, ak sa účastníci zmluvy nedohodli inak, je miestom zmluvného plnenia, ktoré je 

predmetom žaloby:  
• — pri predaji tovaru miesto v členskom štáte, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať,  
• — pri poskytnutí služieb miesto v členskom štáte, kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť;  
• c) ak sa neuplatní písmeno b), uplatní sa písmeno a);  
• 2. vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku 

skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok;  
• 3. vo veciach občianskoprávnych nárokov na náhradu škody alebo navrátenie do pôvodného stavu v súvislosti s 

trestným činom na súde konajúcom v tejto trestnej veci, ak tento súd má podľa vnútroštátneho právneho 
poriadku právomoc konať v občianskych veciach;  

• 4. v konaniach vo veciach občianskych nárokov na vrátenie predmetu kultúrnej hodnoty vymedzeného v článku 1 
bode 1 smernice 93/7/EHS, na základe vlastníckeho práva k nemu, ktoré začala osoba domáhajúca sa vrátenia 
takéhoto predmetu, na súdoch podľa miesta, kde sa nachádza predmet kultúrnej hodnoty v čase začatia konania;  

• 5. v sporoch týkajúcich sa činnosti organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky na súdoch 
podľa bydliska organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky;  

• 6. v spore proti zriaďovateľovi („settlor“), správcovi („trustee“) alebo oprávnenému („beneficiary“) z 
poručníckeho fondu („trust“) zriadeného zo zákona alebo na základe písomnej listiny alebo zriadeného ústne a 
potvrdeného písomne na súdoch členského štátu, v ktorom má poručnícky fond bydlisko;  

• 7. v spore týkajúcom sa zaplatenia odmeny požadovanej za záchranu nákladu alebo prepravného na súde, z 
úradnej moci ktorého tento náklad alebo prepravné boli:  

• a) zaistené na účely zabezpečenia takejto platby alebo  
• b) mohli byť takto zaistené, ale bola zložená kaucia alebo iná zábezpeka;  
• pričom toto ustanovenie sa uplatní, len ak sa tvrdí, že žalovaný má práva k tomuto nákladu alebo prepravnému 

alebo takéto práva mal v čase záchrany. 
 



Čl. 8 
 

Osobu s bydliskom na území členského štátu možno tiež žalovať:  
• 1. ak ide o jedného z viacerých žalovaných, na súde podľa bydliska 

ktoréhokoľvek zo žalovaných za predpokladu, že nároky sú navzájom tak 
súvisiace, že je vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne, a tak 
predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov vydaných v samostatných 
konaniach; SPOJENĚ ŽALOBY 

• 2. ako tretiu osobu v konaní o záruke alebo ručení alebo v inom konaní 
súvisiacom s treťou osobou na súde, na ktorom sa vedie hlavné konanie, 
ak sa toto konanie nezačalo výlučne s úmyslom vyňať ju z právomoci súdu, 
ktorý by inak mal právomoc;  KONANIE O ZÁRUKE ALEBO RUČENÍ 

• 3. pri vzájomnom nároku vyplývajúcom z tej istej zmluvy alebo 
skutočnosti ako pôvodný nárok na súde, ktorý koná o pôvodnom nároku;  

• 4. vo veciach súvisiacich so zmluvou, ak žalobu možno spojiť so žalobou 
proti tomu istému žalovanému vo veciach vecných práv k nehnuteľnosti, 
na súde členského štátu, na území ktorého sa majetok nachádza. ŽALOBA 
SPOJENÁ SO ŽALOBOU TÝKAJÚCOU SA VECNÝCH PRÁV K 
NEHNUTEĽNOSTI 



Právomoc vo veciach sporov so 
slabšou stranou  

• Právomoc vo veciach poistenia 

• Právomoc na konanie vo veciach 
spotrebiteľských zmlúv 

• Právomoc na konanie vo veciach 
individuálnych pracovných zmlúv 

SPOLOČNÉ:  

- Lex specialis vo vzťahu k všeobecnej 
právomoci a alternatívnej právomoci (teda čl. 
4, 7, 8 sa v týchto prípadoch neuplatnia)  

 

 



Právomoc na konanie vo veciach 
spotrebiteľských zmlúv 

Článok 17 – definícia spotrebiteľskej zmluvy 
Článok 18  
1. Spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka zmluvy 
buď na súdoch členského štátu, v ktorom má tento 
účastník bydlisko, alebo – bez ohľadu na bydlisko druhého 
účastníka – na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa.  
2. Druhý účastník zmluvy môže žalovať spotrebiteľa len na 
súdoch členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ 
bydlisko.  
3. Tento článok nemá vplyv na právo uplatniť vzájomný 
nárok na súde, na ktorom sa koná podľa tohto oddielu o 
pôvodnom nároku. 
 
 
 



• Ochrana spotrebiteľa pri voľbe súdu 
• Porušenie pravidiel právomoci na konanie vo veciach, ktoré 

sa týkajú slabšej strany je dôvodom neuznania rozhodnutia 
v ostatných členských štátoch EÚ 

Článok 19  
• Od ustanovení tohto oddielu sa možno odchýliť len 

dohodou:  
1. dojednanou po vzniku sporu;  
2. ktorá umožňuje spotrebiteľovi začať konanie na iných 
súdoch, než tých, ktoré sú uvedené v tomto oddiele, alebo  
3. dojednanou medzi spotrebiteľom a druhým účastníkom 
zmluvy, ak obaja majú v čase uzavretia zmluvy bydlisko alebo 
obvyklý pobyt v tom istom členskom štáte, a ktorá udeľuje 
právomoc súdom tohto členského štátu za predpokladu, že 
takáto dohoda nie je v rozpore s právnym poriadkom tohto 
členského štátu. 



Výlučná právomoc 

• Porušenie pravidiel o výlučnej právomoci je 
dôvodom neuznania rozhodnutia v ostatných 
členských štátoch. 

• Nemôže byť vylúčená voľbou alebo inými 
pravidlami právomoci 

• Aplikuje sa vždy a aj bez ohľadu na bydlisko 
žalovaného 

• Podľa článku  27 nariadenia Brusel Ia musí  súd 
každého členského štátu ex offo skúmať, či je 
daná  jeho výlučná právomoc a ak zistí, že je daná 
výlučná právomoc iného členského štátu je 
povinný konanie zastaviť!!! 
 



Článok 24  
 Výlučnú právomoc majú tieto súdy členského štátu bez ohľadu na bydlisko účastníkov:  

1. v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, súdy 
členského štátu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza. (Napr.: určenie, že určitá osoba je vlastníkom 
veci) 
Avšak v konaniach, ktorých predmetom je nájom nehnuteľnosti na dočasné súkromné užívanie na 
dobu maximálne šesť za sebou nasledujúcich mesiacov, právomoc majú tiež súdy členského štátu, v 
ktorom má bydlisko žalovaný, za predpokladu, že nájomca je fyzická osoba a že prenajímateľ a 
nájomca majú bydlisko v tom istom členskom štáte;  
 
2. v konaniach, ktorých predmetom je platnosť založenia, neplatnosť alebo zánik obchodných 
spoločností alebo iných právnických osôb alebo združení fyzických a právnických osôb, alebo platnosť 
rozhodnutí ich orgánov, súdy členského štátu, v ktorom má spoločnosť, právnická osoba alebo 
združenie sídlo; sídlo súd určí podľa vlastných noriem medzinárodného práva súkromného;  
 
3. v konaniach, ktorých predmetom je platnosť zápisov do verejných registrov, súdy členského štátu, v 
ktorom sa vedie register; 
 
4. v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známok, priemyselných 
vzorov alebo iných obdobných práv, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí žiadať o 
ochranu, a to bez ohľadu na to, či je táto otázka predmetom žaloby alebo obrany proti žalobe, súd 
členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala, v ktorom sa registrácia alebo 
ochrana poskytli, alebo v ktorom sa podľa právneho nástroja Únie alebo medzinárodného dohovoru za 
poskytnuté považujú.  
Bez toho, aby bola dotknutá právomoc Európskeho patentového úradu podľa Dohovoru o udeľovaní 
európskeho patentu podpísaného 5. októbra 1973 v Mníchove, súdy každého členského štátu majú 
výlučnú právomoc v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti akéhokoľvek európskeho 
patentu udeleného tomuto členskému štátu;  
5. v konaniach týkajúcich sa výkonu rozsudku súdu členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonal alebo 
sa má vykonať 

 



Voľba právomoci 

• Výslovná 

• Implicitná = právomoc založená na účastí 
žalovaného v konaní 

 

• Princíp autonómie vôle 



Explicitná voľba súdu = prorogácia 
právomoci = dohoda o voľbe 

• Prorogačná zmluva  
– Dohoda strán hlavnej zmluvy, ktorou sa určuje miesto 

riešenia sporu  
– Posun právomoci oproti tej, ktorá je inak určená v 

norme. 
– Vylúčená v prípade výlučnej právomoci. 
Vecná platnosť sa posudzuje podľa lex fori  
FORMA –  
- Prorogačná zmluva – samostatná zmluva 
- Prorogačná doložka – (ak je obsiahnutá v hlavnej 

zmluve) 



Prorogačná zmluva 

• Nezávislá od hlavnej zmluvy – neplatnosť hlavnej 
zmluvy nespôsobuje neplatnosť prorogačnej doložky 

• Žiadna zo strán prorogačnej zmluvy nemusí mať 
bydlisko v EÚ, ale musia si zvoliť členský štát EÚ 

• Forma: taxatívne stanovená inak je PZ neplatná: 
– Písomná alebo písomne potvrdená 
– Prax zavedená stranami (nielen v medzinárodnom 

obchode) 
- Na základe medzinárodných obchodných zvyklostí 

 
• Obmedzenia v prípade zmlúv so slabšou stranou. 
 



Čl. 26  
právomoc založená na účasti žalovaného v konaní 

 
1. Okrem právomoci založenej na iných ustanoveniach tohto 
nariadenia má právomoc súd členského štátu vtedy, ak sa žalovaný 
zúčastní konania. Toto kritérium sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní 
konania, len aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd 
výlučnú právomoc podľa článku 24.  
 
2. Vo veciach uvedených v oddieloch 3, 4 alebo 5, v ktorých je 
žalovaným poistník, poistený, oprávnený z poistenia, poškodený, 
spotrebiteľ alebo zamestnanec, súd pred založením si právomoci podľa 
odseku 1 zabezpečí, aby bol žalovaný poučený o svojom práve 
namietať absenciu právomoci súdu a o dôsledkoch jeho účasti alebo 
neúčasti na konaní.  



Čl. 26  

• Podanie návrhu na súd, ktorý nemá právomoc podľa 
nariadenia  

• Žalovaný sa zúčastní konania – urobí sám alebo 
prostredníctvom právneho zástupcu právne úkony 
smerujúce k tomu, aby bol považovaný za účastníka 
konania 

• Žalovaný nenamieta nedostatok právomoci – najneskôr 
pri prvom vyjadrení vo veci samej.  

• Nie je daná výlučná právomoc podľa čl. 24 (pozor nie 
podľa čl. 25!!!) 

• V prípade zmlúv so slabšou stranou – poučenie slabšej 
strany o možnosti namietať nedostatok právomoci. 



Prekážka litispendencie 
 

 

• Všeobecné pravidlo: čl. 29: 
– Ak sa vedú konania v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi na 

súdoch viacerých členských štátov – každý súd, ktorý nezačal konať ako 
prvý, aj bez návrhu preruší konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc 
súdu, ktorý začal konať ako prvý.  Ak sa  potvrdí právomoc prvého 
súdu, ostatné odmietnu vykonávať právomoc a konanie zatavia. (TEDA 
PRAVIDLO ČASOVEJ PRIORITY) 

Obdobné pravidlo platí, ak konajú súdy, ktoré majú výlučnú právomoc 
podľa čl. 24  nariadenia Brusel Ia 
ALE POZOR VÝNIMKA:  
Ak si strany založia výlučnú právomoc súdu členského štátu dohodou, 
potom bez ohľadu na to, či tento súd začne konať ako prvý alebo nie, 
ostatné súdy musia prerušiť konanie a počkať, kým zvolený súd nepotvrdí 
právomoc, následne konanie zastaví.  
NEPLATÍ, ak je žalobcom slabšia strana a prorogácia je neplatná.  
 
NANOVO ÚPRAVA LITISPENDENCIE VO VZŤAHU K TRETÍM ŠTÁTOM 
 
Tzv. talianske torpédo  



Článok 35 
Na súdy členského štátu možno podať návrh na 
vydanie pred 
bežných opatrení vrátane ochranných opatrení, 
ktoré sú 
dostupné podľa právneho poriadku tohto členského 
štátu, aj 
keby mali právomoc rozhodovať vo veci samej súdy 
iného 
členského štátu. 
 
- TERITORIÁLNE OBMEDZENÉ ÚČINKY 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


