
Informácia o zisťovaní majetku v Rakúsku, prípadne aj iných členských 

štátoch EÚ v dedičských veciach  

V dedičských konaniach, ktoré prebiehajú na slovenskom súde/pred slovenským notárom na základe 

právomoci určenej podľa Nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení 

európskeho osvedčenia o dedičstve vyvstáva otázka zistenia majetku poručiteľa v cudzom štáte, 

konkrétne v Rakúsku. 

Keďže sa stávalo, že rakúske súdy odmietali žiadosti slovenských súdov o zistenie účtov slovenského 

poručiteľa v rakúskej banke z dôvodu ochrany osobných údajov alebo podobných dôvodov, oslovili 

sme v tejto veci rakúske ministerstvo spravodlivosti. Podľa ich listu číslo: BMJ-Z30.061/0001-I/2016 zo 

dňa 4.2.2016 sa našej otázky týkal bod 1 uvedeného listu, na ktorý sa môžete odvolať v prípade 

ťažkostí.  

Podľa tohto listu rakúske ministerstvo považuje za právny základ zistenia majetku  v Rakúsku 

v dedičských konaniach v členských štátoch EÚ  Nariadenie Rady (ES) č.1206/2001 o spolupráci medzi 

súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.  

1. Spolupráca predpokladá priamy styk súdov (bez prostredníctva ministerstva) podľa čl. 2 

nariadenia, čo v našich podmienkach znamená, že súdom poverený komisár osloví svoj 

dedičský súd s podnetom na zistenie majetku v Rakúsku a uvedie všetky podrobnosti, ktoré sú 

mu známe o poručiteľovi a druhu majetku, ktorý je v Rakúsku. Ak prebieha na súde sporové 

dedičské konanie podnet na podanie žiadosti od notára nie je samozrejme potrebný. Dedičský 

súd vypracuje žiadosť o vykonanie dôkazu na tlačive (A), ktoré nájde na Európskom portáli 

elektronickej justície a žiadosť zašle príslušnému rakúskemu súdu v obvode ktorého sa 

nachádza banková (alebo iná inštitúcia registrujúca majetok) inštitúcia, kde je účet vedený.  

2.  Dôkaz možno vykonať aj priamym výkonom dôkazu dožadujúcim súdom (nutný 

predchádzajúci súhlas ústredného orgánu - rakúskeho ministerstva spravodlivosti) podľa čl. 17 

nariadenia. V našich podmienkach to znamená, že súdny komisár osloví s podnetom na 

zistenie majetku svoj dedičský súd, ktorý vypracuje žiadosť o priame vykonanie dôkazu na 

tlačive (I) ktoré nájde na Európskom portáli elektronickej justície a žiadosť zašle priamo 

ústrednému orgánu (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

(spolkové ministerstvo ústavných záležitostí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti), 

Oddelenie I 10, Museumstrasse 7, 1070 Wien, E-mail: Team.z@bmvrdj.gv.at. Ak ústredný 

orgán súhlasí s priamym výkonom dôkazu dožadujúcim súdom, zašle mu Informáciu od 

ústredného orgánu na tlačive (J), kde uvedie podmienky výkonu dôkazu a slovenský súd sa 

môže potom obrátiť na bankovú inštitúciu, lebo je legitimovaný na základe súhlasu rakúskeho 

ústredného orgánu. 

Postup podľa bodu 2 odporúčame, ak súd preukáže, že majetok sa v Rakúsku nachádza, ale nevie 

kde sa nachádza. S týmto postupom nemáme skúsenosti , ale predpokladáme, že ústredný orgán 

pri vydaní tlačiva J uvedie, kde sa má slovenský súd obrátiť.  

Predpokladáme, že tento postup v dedičských konaniach je možný vo väčšine štátov EÚ. 
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