
JUDIKÁTY 

Význam času v občianskom práve, počítanie času, premlčanie, preklúzia 

 

Počítanie premlčacej lehoty 

❖ R 17/1955 

Ustanovenie Občianskeho zákonníka o počítaní času sa vzťahuje na všetky lehoty občianskeho 

hmotného práva, a teda aj na lehoty premlčanie.  

 

Začiatok plynutia lehoty podľa rokov  

❖ Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn.: 9 Co/233/2013 zo dňa 25. 07. 2013 

V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že pri lehotách určených podľa rokov 

(daný prípad, jednoročná lehota) platí, že začiatok lehoty je určený tak ako pri počítaní podľa 

dní tzn., že začiatok lehoty je určený začiatkom dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom nastala 

skutočnosť rozhodná pre jej počítanie. Deň, v priebehu ktorého nastala rozhodná skutočnosť sa 

do lehoty nezapočítava, aj keby k tejto skutočnosti došlo začiatkom tohto dňa. Pre začiatok 

plynutia tejto lehoty je dôležitý až deň nasledujúci po rozhodnej skutočnosti, a to i vtedy, ak by 

týmto dňom bola sobota, nedeľa alebo sviatok. Takto určený začiatok plynutia lehoty vychádza 

zo starej zásady rímskeho práva, že do začiatku lehoty sa nezapočítava deň, v ktorom táto 

udalosť nastala. 

 

Námietka premlčania 

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 Cdo 5/98 z 25. marca 1998 

Na námietku premlčania súd prihliadne len vtedy, ak sa dlžník premlčania zjavne dovolá; 

nestačí len všeobecné vyjadrenie dlžníka k časovému aspektu uplatneného nároku. 

 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 120/2009 

Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného alebo procesného nevyplýva, že by žalovaný musel 

uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania; z povahy námietky premlčania 

vymedzenej hmotným právom (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že ju môže 

povinný subjekt uplatniť v ktoromkoľvek štádiu konania až do právoplatného skončenia veci. 

 

Premlčanie osobných práv a premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy 

❖ R 58/2014 

Premlčaniu nepodliehajú osobné práva (práva zviazané s osobnosťou človeka) a prejavy 

osobných stránok človeka (pozri § 11 OZ). Ale právo na náhradu nemajetkovej ujmy v 

peniazoch považuje judikatúra za majetkové právo. 



 

Premlčanie, actio nata  

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 4 Cdo 146/2008 zo dňa 31. 07. 2008  

Účelom inštitútu premlčania upraveného v ustanoveniach §§ 100 až 114 Obč.zák. je okrem 

stimulácie veriteľa k rýchlemu (včasnému) uplatneniu jeho práv (podľa zásady vigilantibus 

iura) aj snaha predchádzať v konkrétnych prípadoch dôkaznej núdzi na strane veriteľa v súdnom 

konaní a prispieť k právnej istote účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Premlčanie je 

kvalifikované uplynutie času v dôsledku ktorého nárok (súdnu vymáhateľnosť práva, žalobné 

právo) možno odvrátiť námietkou premlčania. Ide o uplynutie času ustanoveného v zákone na 

vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo bývalo vykonané, v dôsledku čoho 

povinný subjekt môže čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou  premlčania. Použitie tejto 

námietky má za následok zánik nároku patriaceho k obsahu práva, t.j. zánik jeho súdnej 

vymáhateľnosti. Premlčanie je objektívnou skutočnosťou nezávislou na vedomosti veriteľa či 

dlžníka. Vyžaduje márne uplynutie premlčacej doby stanovenej zákonom spojené s 

nevykonávaním subjektívneho práva veriteľom. Podľa súčasnej právnej teórie i praxe 

samotným uplynutím premlčacej doby v spojení s nevykonávaním práva oprávneným 

subjektom sa na právnom vzťahu dlžníka a veriteľa v zásade nič nemení. Právo veriteľa (aj keď 

premlčané) naďalej existuje a povinnosť dlžníka splniť dlh naďalej trvá. Subjektívne právo 

veriteľa zostáva i po márnom uplynutí premlčacej doby vybavené nárokom ako kvalitatívnou 

zložkou subjektívneho práva zaručujúcou jeho vynutiteľnosť na súde alebo inom príslušnom 

orgáne, prípadne vynutiteľnosť svojpomocou oprávneného. Márne uplynutie premlčacej 

doby má za následok vznik oprávnenia pre dlžníka vzniesť pred súdom námietku 

premlčania a spôsobiť tak zánik nároku. Pokiaľ dlžník námietku premlčania skutočne 

účinne vznesie, dochádza v okamihu jej vznesenia k zániku nároku. V medziobdobí od 

okamihu, v ktorom sa právo premlčalo, do okamihu účinne vznesenej námietky 

premlčania ide o tzv. podmienený nárok, to znamená nárok, ktorý môže na základe 

námietky premlčania zaniknúť (Eliáš K. a kol. : Občanský zákoník – Velký akademický 

komentář, 1. svazek. Linde Praha, a.s., 2008, str. 415). 

 

Citované ustanovenie § 101 Obč. zák. upravuje všeobecnú dĺžku premlčacej doby, ktorá sa 

použije všade tam, kde pre jednotlivé práva nie je Občianskym zákonníkom (alebo iným 

predpisom) ustanovená osobitná premlčacia doba. Všeobecnú dĺžku premlčacej doby pre práva 

z občianskoprávnych vzťahov stanovuje zákon na tri roky. Vzhľadom na to, že premlčacia doba 

je určitý časový úsek, nestačí stanoviť jej dĺžku a koniec, ale je treba stanoviť aj jej začiatok, to 

znamená od ktorého okamihu začína plynúť. Zákon to stanovuje jednak všeobecne a jednak 

zvlášť pre niektoré jednotlivé práva. Pre všeobecnú premlčaciu dobu platí, že začína plynúť 

odo dňa, keď sa právo mohlo – objektívne posudzované – vykonať po prvý raz. Týmto 

dňom je zásadne deň, keď právo bolo možné dôvodne vykonať podaním návrhu (žaloby) 

na súde alebo u rozhodcovského orgánu, t.j. keď sa právo stalo nárokom (actio nata). Nie 

je rozhodné, z akého dôvodu – či subjektívneho alebo objektívneho – tak veriteľ neurobil 

(napr. že mu vo vykonaní práva bránila určitá prekážka ako choroba). Actio nata (inak aj 

žalovateľnosť, alebo možnosť úspešne uplatniť právo žalobou) nastáva vo väčšine prípadov 

splatnosťou dlhu, t.j. dňom, kedy mal dlžník po prvý raz dlh splniť, resp. začať s jeho plnením. 

V prípadoch, kde záväzok smeruje k nekonaniu, t.j. ak ide o povinnosť niečo nekonať alebo 



strpieť, je actio nata vtedy, keď povinný po prvý raz porušil svoju povinnosť. Tu začína plynúť 

premlčacia doba porušením niektorej z týchto povinností. Splatnosť môže byť určená dohodou, 

ustanovená právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu. Ak nebola splatnosť dlhu určená 

dohodou ani iným spôsobom, možno podľa § 563 Obč. zák. o splnenie dlhu požiadať dlžníka 

kedykoľvek a dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. 

Uvedené ustanovenie obsahuje dispozitívne pravidlo dávajúce veriteľovi právo určiť čas 

plnenia, teda vyvolať splatnosť, ktorá nastáva nasledujúci deň po dni, keď bol dlžník vyzvaný 

na plnenie. Podľa názoru dovolacieho súdu aj v prípadoch, v ktorých čas splnenia nebol 

dohodnutý, ani ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, začína premlčacia 

doba plynúť dňom splatnosti dlhu, ak obsahom záväzku je povinnosť niečo dať alebo konať. I 

keď začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby je vymedzený objektívne (od slova „mohlo“ 

a nie „mohol“), nemôže predchádzať vzniku nároku, ktorý vzniká až splatnosťou. V právnej 

teórii je nárok chápaný ako právna možnosť uplatniť svoje subjektívne právo, t.j. domáhať sa 

právnej ochrany jeho realizácie. Napr. z pôžičky vznikne subjektívne právo veriteľa na vrátenie 

požičanej veci. Nárok na jej vrátenie mu však vznikne až v dobe, keď sa pôžička stane splatnou 

(Knapp, V. : Teorie práva, 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1995, str. 197). Až splatnosťou vzniká 

možnosť uplatnenia práva na súde, ktorá je pojmovým znakom nároku. Pokiaľ by veriteľ podal 

žalobu skôr, ako by požiadal dlžníka o splnenie dlhu, teda skôr ako by nastala splatnosť dlhu, 

nebola by actio nata. Žaloba by bola predčasná, pretože by ňou nebol uplatňovaný existujúci 

nárok. Na tomto závere nič nemení skutočnosť, že doručením žaloby obsahujúcej výzvu na 

plnenie by nastali hmotnoprávne účinky tohto úkonu spočívajúce vo vzniku nároku. 

Ustanovenie § 101 Obč. zák. požitím slov „keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz“ 

viaže začiatok plynutia premlčacej doby na deň, keď sa právo skutočne mohlo po prvý 

raz uplatniť na súde, teda keď je actio nata, a nie na deň, keď by sa mohlo po prvý raz 

uplatniť, teda keď by mohla byť actio nata. 

 

Subjektívna premlčacia lehota 

❖ Ro NS ČR z 30.4.2002, sp. zn.: 33 Odo 477/2001 

Pre začiatok plynutia dvojročnej subjektívnej lehoty na uplatnenie práva na náhradu škody 

v zmysle OZ je rozhodné, kedy sa poškodený dozvie o už vzniknutej škode (teda nie len 

o protiprávnom úkone či o škodovej udalosti) a kto za ňu zodpovedá. Pri posúdení, kedy sa 

poškodený dozvedel o škode, je potrebné vychádzať z preukázanej vedomosti poškodeného 

o vzniknutej škode (nielen z predpokladanej vedomosti o tejto škode).  

 

Uznanie dlhu a začatie plynutia novej desaťročnej premlčacej lehoty 

❖ Ro NS SR z 25. 3. 2010 , sp. zn. 1 Cdo 197/2009 

Z ustanovenia § 110 ods. 1 OZ priamo nevyplýva, či možno uznať už premlčaný dlh (podľa § 

407 ods. 4 OBZ – uznať možno aj premlčaný dlh). Uznanie premlčaného dlhu je podľa § 558 

OZ viazané na vedomosť dlžníka o tom, že dlh je premlčaný. Podľa rozhodnutia NS SR, ak 

žalovaná nevedela, že uznáva premlčaný dlh, nedošlo k vyvolaniu účinkov v zmysle § 110 

ods. 1 OZ, t. j. k začatiu plynutia novej desaťročnej premlčacej doby. 

 



Začiatok plynutia premlčacej lehoty v prípade, ak čas plnenie nie je dohodnutý (ani inak 

určený) 

❖ Rozsudok NS SR sp. zn.: 7 Cdo/1375/2015 zo dňa 23. augusta 2017 

Okamih splatnosti práva na plnenie má pritom rozhodujúci význam predovšetkým pre 

posúdenie, či a kedy nastáva actio nata, pre začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby (viď 

§ 101 Občianskeho zákonníka) a pre začiatok omeškania dlžníka (§ 517 Občianskeho 

zákonníka). Už v judikáte R 28/1984 bol prijatý záver, podľa ktorého „ak nebola doba 

splnenia dlhu dohodnutá ani inak ustanovená, začína premlčacia doba plynúť 

nasledujúcim dňom po vzniku dlhu“. Na tomto závere sa ustálila aj neskoršia súdna prax 

[viď napríklad rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 25/2003, ktoré bolo neskôr 

publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 

(ďalej len „Zbierka“) ako judikát R 91/2004] zotrvávajúca na tom, že ak doba plnenia nie je 

určená zákonom, rozhodnutím alebo zmluvou, splatnosť vyvolá veriteľ tým, že dlžníka požiada 

o plnenie (§ 563 Občianskeho zákonníka). Dlžník je v takom prípade povinný splniť dlh 

prvého dňa po tom, čo bol veriteľom požiadaný o jeho splnenie. Ak má veriteľ možnosť 

sám vyvolať splatnosť dlhu, má právo aj vykonať svoje právo vyplývajúce zo záväzku. 

Pre účely premlčania je preto významný prvý objektívny okamih, kedy tak môže urobiť 

a požiadať o plnenie. Rozhodujúcim je preto bezpochyby deň bezprostredne nasledujúci 

po dni, v ktorom dlh vznikol. 

 

Čas plnenie ponechaný na vôli dlžníka  

❖ R 28/1984 

Ak bola doba splatnosti ponechaná na vôli dlžníka, premlčacia doba neznačne plynúť, ibaže 

veriteľ navrhol, aby bola doba splnenia určená súdom a rozhodnutím súdu bola určená lehota 

splatnosti, takže dňom nasledujúcim po jej uplynutí začne plynutie premlčacej doby.  

 

Čas plnenie ponechaný na vôli dlžníka – premlčacie práva obrátiť sa na súd aby určil 

lehotu splatnosti 

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 9. 2010, sp. zn. 5 Cdo 254/2009 

Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, je veriteľ povinný prijať plnenie, len čo mu bude 

dlžníkom ponúknuté; nemôže však sám čas splnenia určiť, a to ani tým, že by dlžníka požiadal 

o splnenie dlhu (ako je tomu v prípadoch uvedených v ustanovení § 563 OZ); môže iba 

navrhnúť, aby splatnosť dlhu určil súd. Ak sa tak nestane, nie je dlžník povinný plniť a žalobný 

návrh požadujúci uloženie povinnosti plniť, bez toho, aby mu prechádzalo právoplatné 

rozhodnutie určujúci čas, kedy má dlžník splniť, nemôže byť pre predčasnosť úspešný. Z toho 

vyplýva, že v týchto prípadoch nemôže začať bežať ani premlčacia doba na vymáhanie dlhu, 

pretože veriteľ môže svoje právo vykonať v zmysle ustanovenia § 101 OZ (a teda pohľadávku 

vymáhať) až po uplynutí lehoty splatnosti určenej rozhodnutím súdu. 

Oprávnenie veriteľa požiadať súd o určenie splatnosti dlhu ustanovené v § 564 OZ prestavuje 

právny prostriedok, ktorým sa veriteľ môže (ak už nechce ďalej čakať až čas splatnosti určí sám 



dlžník) dosiahnuť, aby sa jeho pohľadávka stala v súdom určenom čase splatnou a aby ju potom 

mohol prípadne i nútene v občianskom súdnom konaní vymáhať.  

Uvedené právo veriteľa nemožno považovať za samostatné majetkové právo podliehajúce 

premlčaniu v zmysle ustanovenia § 100 ods. 2 OZ. Prijatie názoru o premlčateľnosti tohto 

práva veriteľa by totiž znamenalo, že veriteľ by bol nútený v každom prípade podať na 

súde žalobu v trojročnej premlčacej dobe začínajúcej už dňom nasledujúcim po 

poskytnutí pôžičky, aby zabránil nepriaznivému dôsledku spočívajúcemu v tom, že dlh 

nebude môcť vymáhať, pretože sa mu premlčalo právo na určenie jeho splatnosti súdom. 

Taký záver by ale bol v rozpore so zmyslom a účelom ustanovenia § 564 OZ umožňujúceho, 

aby dohodou účastníkov zmluvy bolo určenie splatnosti dlhu ponechané jednoznačne na vôli 

dlžníka; viedol by k nedôslednej ochrane veriteľa a možnosti obohatenia sa dlžníka na jeho 

úkor (k tomu podrobnejšie R 11/1988). 

 


