
Příloha č. 1   Návrh na vydání platebního rozkazu 

 

 

Okresnímu soudu v Ostravě 

 

Žalobce:    Petra Majerová, bytem Sládkova 24, 702 00 Ostrava 

Žalovaný: Martin Svoboda, bytem Polská 7, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

o 20 000,- Kč s příslušenstvím 

 

1. 

Žalovanému jsem dne 1. 10. 2008 prodala osobní počítač za 25 000,- Kč. Žalovaný mi předal 
v den koupě 5 000,- Kč a zavázal se zbytek zaplatit nejpozději do 31. 4. 2009. Žalovaný mi o 
tom vydal písemné potvrzení, které přikládám jako důkazní materiál. 

 

2.  

Dodnes mi žalovaný nezaplatil dlužnou částku, i přesto, že jsem ho telefonicky upomínala. 
Oznámil mi, že svůj dluh nehodlá splatit. 

 

3. 

Navrhuji, aby soud vydal platební rozkaz, podle kterého bude žalovaný povinen zaplatit 
žalobci částku 20 000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) s 4% úrokem z prodlení od 
1. 3. 2009 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. 

 

V Ostravě 25. 5. 2009 

 

Petra Majerová 



Příloha č. 2   Odpor proti platebnímu rozkazu 

 

 

Okresnímu soudu v Ostravě 

 

Žalobce:    Petra Majerová, bytem Sládkova 24, 702 00 Ostrava 

Žalovaný: Martin Svoboda, bytem Polská 7, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

 

Dne 27. 3. 2010 mi byl doručen platební rozkaz žalobce Petry Majerové, bytem Sládkova 24, 
702 00 Ostrava, o zaplacení částky 20 000,- Kč.  

 

 

Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor. 

 

 

Výše uvedenou částku jsem žalobci zaplatil dne 10. 2. 2009 poštovní poukázkou, kterou 
připojuji v příloze 

 

 

 

 

 

Ostrava, 2. 4. 2010 

 

 

 

Martin Svoboda 

 



Příloha č. 3 

 



 



Příloha č. 4 

NÁVRH NA VYDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU 

- NÁVOD NA VYPL ŇOVÁNÍ FORMULÁ ŘE 
 
Pro správné podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je nutné mít 
nainstalovaný aktuální 602XML Filler i s podporou pro export do PDF. 

I.  Případy, kdy lze podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu 

Soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz, pokud je návrh podán na 
stanoveném elektronickém formuláři, podepsán platným zaručeným elektronickým podpisem 
žalobce a pokud nepřevyšuje peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč. 
V elektronickém platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení 
elektronického platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení 
nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. 
Elektronický platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být 
elektronický platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. 
Elektronický platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní 
doručení je vyloučeno. Nelze-li elektronický platební rozkaz doručit i jen jednomu ze 
žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu. 
Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. 
Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a 
soud nařídí jednání. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je však i zde 
odvolání. 

II.  Vyplňování formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu 
 
Pro vyplňování formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je zapotřebí 
programu 602XML Filler. 
 
K části A 

Žalobce musí (z nabídky) vybrat soud, kterému je návrh na vydání elektronického platebního 
rozkazu určen a odůvodnit jeho místní příslušnost. Pokud je návrh na vydání elektronického 
platebního rozkazu určen krajskému soudu, žalobce odůvodní rovněž i věcnou 
příslušnost.Pravidla pro stanovení místní a věcné příslušnosti stanoví občanských soudní řád 
(§ 9 a násl., § 84 a násl. o.s.ř.) 
Pozn. Pobočky soudů, které nemají samostatnou elektronickou podatelnu, nejsou uvedeny 
v nabízeném seznamu organizací. 
 
K části B 

Návrh musí obsahovat identifikační údaje o žalobci i o žalovaném. Návrh může podat i více 
žalobců nebo může být podán vůči více žalovaným. 
Žalobce dle své konkrétní situace zvolí, zda žalobce/žalovaný je právnickou nebo fyzickou 
osobou a zda je zastoupen. Účastníci musí být v návrhu označeni tak, aby bylo nepochybné, 
kdo je účastníkem řízení, aby jej nebylo možno zaměnit s jinou osobou. Návrh musí 
obsahovat jméno, příjmení a bydliště žalobce i žalovaného (obchodní firmu nebo název a 



sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před 
soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců. Rodné číslo není povinným údajem. Ve 
věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo 
právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další 
údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. 
Žalobce-fyzická osoba může požádat, aby soud doručoval na adresu jiného místa než je 
adresa jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje v 
České republice. 
Rovněž tak může požádat o doručování prostřednictvím veřejné datové sítě. V tomto případě 
musí uvést svou elektronickou adresu a akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, 
který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci; platný kvalifikovaný certifikát 
je v případě použití operačního systému Windows připojován automaticky. 
 
K části C 

Jedním z předpokladů pro vydání elektronického platebního rozkazu je skutečnost, že žalobní 
petit musí znít na zaplacení peněžité částky. Výši částky, kterou lze elektronickým platebním 
rozkazem přiznat, limituje zákon částkou 1 000 000 Kč. 
V části C je specifikován předmět řízení. Návrhem na vydání elektronického platebního 
rozkazu lze uplatnit i více nároků. 
Žalobce může uplatnit návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu:  

1) peněžitou částku – jistinu samostatně nebo spolu se smluvní pokutou anebo 
s příslušenstvím, 

2) smluvní pokutu samostatně nebo spolu s příslušenstvím, 
3) příslušenství jako samostatný nárok. 

 
Smluvní pokuta může být vyjádřena jako konkrétní peněžitá částka, žalobce se rovněž může 
domáhat zaplacení smluvní pokuty, která byla sjednána jako pevná částka za sjednané období, 
např. 1 000,- Kč za každý měsíc prodlení. Třetí možností je uplatnění smluvní pokuty, která 
byla sjednána procentem ze stanovené částky za určitou dobu prodlení. 
V rámci příslušenství může být požadováno zaplacení úroku, úroku z prodlení nebo poplatku 
z prodlení. Výše zákonného úroku z prodlení je stanovena právními předpisy (nařízení vlády 
č. 142/1994 Sb.), právními předpisy je rovněž stanovena výše poplatku z prodlení. 
Ke každému nároku je třeba uvést skutečnosti významné pro rozhodnutí. Žalobce označí z 
nabízených možností právní základ žaloby (výběrem smluvního typu, popřípadě jinou 
specifikací) a uvede okolnosti, kterých se dovolává (typicky nezaplacení dlužné částky, 
neúplná platba nebo platba opožděná; žalobce může tyto okolnosti blíže specifikovat). 
Skutečnostmi, z nichž vyplývá uplatněné právo na zaplacení peněžité částky se rozumí takové 
údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud 
rozhodnout. V návrhu tedy musí být uvedeny takové skutečnosti a v takovém rozsahu, aby 
uplatňovaný nárok byl dostatečně individualizován a předmět řízení byl dostatečně vymezen 
po skutkové stránce. Jednou z podmínek pro vydání elektronického platebního rozkazu je i 
splnění požadavku, aby uplatněné právo vyplývalo ze skutečností uvedených žalobcem (§ 172 
odst. 1 o.s.ř.). 
V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je zároveň zapotřebí označit důkazy, 
které mají být provedeny, pokud nebude vydán elektronický platební rozkaz nebo 
elektronický platební rozkaz bude zrušen a bude nařízeno jednání. 



V částečné rekapitulaci je třeba vyčíslit hodnotu uplatňovaného nároku (hodnotu pohledávky 
bez příslušenství, hodnotu smluvní pokuty bez příslušenství, hodnotu příslušenství, pokud je 
žalobou uplatňováno samostatně) a určit způsob plnění, pokud vystupuje na straně žalobce 
nebo žalovaného více osob. 
V případě, že došlo k postoupení pohledávky, žalobce vyplní údaje týkající se postupitele. 
 

K části D 

V této části žalobce vyčíslí jednotlivé složky nákladů řízení. Zároveň vyznačí, zda je v 
odměně právního zástupce zahrnuta i DPH. Žadatel může rovněž vyznačit, zda se vzdává 
nákladů řízení či některé z jejich složek. 
 

K části E 

V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu lze uvést i účty pro zaplacení žalované 
částky a pro zaplacení nákladů řízení. 
 

K části F 

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podléhá soudnímu poplatku. Ten je 
stanoven v sazebníku soudních poplatků takto: 
Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění 
a) do částky 15 000 Kč včetně Kč 300,- 
b) v částce vyšší než 15 000 Kč 2 % z této částky. 
Pokud není žalobce osvobozen od soudních poplatků ze zákona nebo rozhodnutím soudu, 
požádá o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu. Požadované údaje se následně zobrazí po 
generování PDF souboru. 
 

K části G 

Petitem se rozumí údaj o tom, čeho se žalobce domáhá. Vymezení toho, čeho se žalobce 
vydáním elektronického platebního rozkazu domáhá, musí být úplné, určité a srozumitelné a 
musí odpovídat § 174a o.s.ř. 
 
 
K části H 

Žalobce je povinen k návrhu připojit veškeré písemné důkazy, jichž se dovolává (včetně např. 
právní moci). Následně vygeneruje soubor PDF, který si může vytisknout nebo uložit a 
podání odeslat na podatelnu soudu. 
 


