
JUDIKÁTY 

Vady právnych úkonov (neplatnosť, odporovateľnosť) 

 

Absolútna neplatnosť právneho úkonu 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. novembra 2010, sp. zn.: 3 Cdo 73/2009 

Pokiaľ ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu treba uviesť, že táto pôsobí priamo zo 

zákona (ex lege), a to od počiatku (ex tunc), bez ohľadu na to, či sa tejto neplatnosti niekto 

dovolal; preto právne účinky, t.j. subjektívne občianske práva a občianskoprávne povinnosti z 

takto absolútne neplatného právneho úkonu nevzniknú. Súd prihliada k absolútnej 

neplatnosti právneho úkonu i bez návrhu, t.j. z úradnej povinnosti. To však platí vzhľadom 

k prejednacej zásade, ktorá ovláda občianske súdne konanie (§ 101 ods. 1, 2 O.s.p.), len za 

predpokladu, že skutočnosti, ktoré sú s absolútnou neplatnosťou právneho úkonu spojené, vyjdú 

v konaní najavo. Absolútnu neplatnosť právneho úkonu nemožno podľa platného 

právneho stavu spätne zhojiť ani dodatočným schválením (ratihabíciou), ani odpadnutím 

vady prejavu vôle (tzv. konvalidáciou). Samozrejme, že absolútnej neplatnosti právneho 

úkonu sa možno dovolať aj námietkou vznesenou proti takejto žalobe. 

 

Relatívna neplatnosť právneho úkonu – dovolanie sa relatívnej neplatnosti PÚ  

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 20. októbra 2010, sp. zn.: 4 Cdo 136/2009 

Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle 

ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi 

dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti 

právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba 

relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex 

tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo 

vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. 

Pri dovolaní sa neplatnosti ide o jednostranný právny úkon, ktorý sa musí adresovať druhému 

účastníkovi právneho úkonu, resp. všetkým účastníkom právneho úkonu, ak ten, kto sa 

dovoláva relatívnej neplatnosti právneho úkonu, nie je účastníkom tohto právneho úkonu. 

Dôjdením dovolania sa neplatnosti ostatným účastníkom právneho úkonu sa končí 

relatívna neplatnosť právneho úkonu a nastáva neplatnosť, ktorú svojimi účinkami 

možno prirovnať k absolútnej neplatnosti. Zákon pre to, aby nastali účinky tzv. relatívnej 

neplatnosti právneho úkonu neustanovuje žiadnu formu dovolania sa tejto neplatnosti. 

Možno tak urobiť i žalobou (vzájomnou žalobou) podanou na súde alebo námietkou v 

rámci obrany proti uplatnenému právu (nároku) v konaní pred súdom. Otázku relatívnej 

neplatnosti je možné v občianskom súdnom konaní vždy riešiť ako otázku predbežnú. Bez 

dovolania sa relatívnej neplatnosti je právny úkon platný a súd či iný orgán právnej 

ochrany bez tohto jednostranného právneho úkonu nemôže z úradnej povinnosti 

prihliadnuť na relatívnu neplatnosť (napríklad správa katastra je zásadne povinná, ak niet 

dovolania sa relatívnej neplatnosti, povoliť vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bez 

ohľadu na to, že právny úkon je relatívne neplatný). 



 

Obchádzanie zákona  

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zo dňa 18. februára 2008, sp. zn. 4 Obo 20/2007 

Podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím 

obsahom, alebo účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. 

Absolútne neplatný právny úkon, je právny úkon, ktorý nie je dovolený. O takúto nedovolenosť 

a teda absolútnu neplatnosť právneho úkonu ide vtedy, ak svojím obsahom, alebo účelom 

odporuje zákonu, alebo zákon obchádza. Obchádzanie zákona obsahom alebo účelom 

urobeného právneho úkonu spravidla znamená, že právny úkon neodporuje síce 

výslovnému zneniu ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon 

dodržaný nebol. 

 

Odporovateľnosť 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22. novembra 2002 sp. zn. 20 Cdo 364/2002 

Institut odporovatelnosti slouží potřebám exekučního řízení, neboť jeho účelem je 

umožnit věřiteli, který má vůči dlužníku vymahatelnou pohledávku, domoci se v exekuci 

uspokojení této pohledávky z majetku (věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot), který 

ušel dlužníku v důsledku jeho odporovatelného právního úkonu. Rozhodnutí, jímž soud 

odpůrčí žalobě vyhověl, tj. určil, že vůči žalujícímu věřiteli je dlužníkem učiněný právní úkon, 

jenž zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, neúčinný, je nezbytným podkladem k 

tomu, aby se věřitel na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu), 

vydaného proti dlužníku, mohl domáhat nařízení výkonu rozhodnutí postižením toho, co 

odporovatelným (neúčinným) právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; již z toho vyplývá, 

že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí v takovém případě směřuje nikoliv proti 

dlužníku osobě podle exekučního titulu zavázané, nýbrž proti tomu, s nímž nebo v jehož 

prospěch dlužník právní úkon učinil (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, 

sp. zn. 2 Cdon 1703/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2000 pod č. 

26, a odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1704/98, 

uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2000 pod č. 27). 

 

Odporovateľný úkon – blízka osoba a náležitá starostlivosť 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 30.3.2017, sp. zn. 5 Obdo 4/2016, publikované v 

Zbierke stanovísk NS a súdov SR č. 7/2017 

Blízka osoba dlžníka sa môže žalobe podľa § 42a OZ účinne ubrániť ak hodnoverným 

spôsobom preukáže, že v súvislosti s odporovaným právnym úkonom postupovala s takou 

náležitou starostlivosťou, aby ukracujúci úmysel rozpoznala, alebo sa o ňom aspoň mohla 

dozvedieť. Z hľadiska posúdenia požiadavky vynaloženia náležitej starostlivosti zo strany 

blízkej osoby dlžníka, nemôže odkaz na vzájomnú dôveru medzi blízkymi osobami 

nahrádzať dôkaznú povinnosť žalovanej strany preukázať vynaloženie určitých 

konkrétnych úkonov náležitej starostlivosti tak, ako to predpokladá ust. § 42a OZ. 



Konanie žalovanej v súvislosti s uzatvorením odporovanej darovacej zmluvy nesvedčí o jej 

snahe zistiť, alebo sa aspoň dozvedieť o úmysle otca (dlžníka) ukrátiť veriteľa. Žalovaná 

nepreukázala, že by v tejto súvislosti vyvinula takú relevantnú činnosť, z výsledkov ktorej by 

mohla ukracujúci úmysel otca (dlžníka) rozpoznať, alebo sa o ňom aspoň dozvedieť. Navyše 

žalovaná v konaní ani netvrdila, že by takúto činnosť v čase uskutočnenia odporovaného úkonu 

vôbec vyvinula. 

 

Pojem „vymáhateľná pohľadávka“ podľa § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka  

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6Cdo/253/2012: 

 

V otázke, čo treba rozumieť pod pojmom „vymáhateľná pohľadávka“ použitým v ustanovení § 

42a ods. 1 Obč. zákonníka, sa dovolací súd nestotožnil s právnym názorom vysloveným v 

rozsudku Najvyššieho súdu SR z 23. decembra 1999 sp. zn. 3 Cdo 102/99, ktorý bol 

publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 

pod č. 44/2001. Podľa citovaného rozhodnutia zákonnému pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ 

zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní, 

t. j. pohľadávka, ktorá už dospela (je zročná) a ktorá nie je čo do svojej povahy pohľadávkou 

naturálnou. Podľa názoru dovolacieho súdu, pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a 

ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná 

vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Z 

takto vymedzeného účelu a v zmysle odporovacej žaloby vyplýva, že vymáhateľnou 

pohľadávkou v zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Obč. zákonníka sa rozumie taká 

pohľadávka, ktorej splnenie možno vynútiť exekúciou, t. j. pohľadávka, ktorá bola 

veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého 

možno nariadiť exekúciu. 

 

Neúčinnosť právneho úkonu a pasívna legitimácia v exekučnom konaní 

❖ Uznesenie Ústavného súdu SR z 25. októbra 2016, sp. zn. II. ÚS 751/2016 

Ak bolo právoplatným súdnym rozhodnutím určené, že právny úkon medzi dlžníkom a 

sťažovateľkou je právne neúčinný (tzv. relatívna neúčinnosť právneho úkonu), a teda v 

pomere medzi veriteľkou a sťažovateľkou, ktorá nadobudla majetok od dlžníka na základe 

veriteľkou úspešne odporovaného právneho úkonu, sa na tento právny vzťah hľadí, akoby k 

právnemu úkonu nedošlo, potom pasívne legitimovanou v exekučnom konaní je 

sťažovateľka, ktorá na základe právneho úkonu súdom právoplatne vyhláseného za 

neúčinný (v tomto prípade kúpnej zmluvy) nadobudla nehnuteľnosť od veriteľkinho 

dlžníka. 


