
5. týždeň (17.03.2020) Semináre: Exekúcia na peňažné plnenia I. 

Ficová, S.: K pojmovému vymedzeniu drobnej exekúcie. In: Justičná revue, 

2015, roč. 67, č. 2, s. 176 – 187 

Úvod  

Zákonom č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol 

s účinnosťou od 1. júna 2014 novelizovaný aj zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Predmetnou novelou bol do Exekučného 

poriadku zavedený nový, preň doteraz neznámy inštitút, drobná exekúcia.1)  

Nová právna úprava sa zamerala na:  

    –    vymedzenie pojmu drobná exekúcia  

    –    obmedzenie spôsobov exekúcie a  

    –    osobitnú úpravu trov drobnej exekúcie.  

Predmetom tohto článku bude len úvaha o interpretácii zákonnej definície drobnej exekúcie.  

Vymedzenie pojmu drobná exekúcia je zakotvené v ust. § 63 ods. 2 EP, a to pozitívne aj 

negatívne.  

V pozitívnom zmysle je drobnou exekúciou taká exekúcia, predmetom ktorej je vymáhanie 

peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie 

neprevyšuje sumu 2 000 eur.  

V negatívnom zmysle drobnou exekúciou nie je exekúcia na vymoženie pohľadávky na 

výživnom.  

K jednotlivým pojmovým znakom  

a)    Hodnota vymáhanej pohľadávky nesmie presiahnuť sumu 2 000 eur.  

Jednoduchým gramatickým výkladom sa dá dospieť k záveru, že predmetom exekúcie musí 

byť suma nižšia alebo sa maximálne rovnajúca sume 2 000 eur.  
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Možno si položiť otázku, či sa drobná exekúcia bude vzťahovať aj na prípad, keď predmet 

plnenia nebude v exekučnom titule vyjadrený v mene euro, ale bude vyjadrený v inej (cudzej) 

mene. Doslovný text zákona s takouto alternatívou nepočíta. Napriek tomu je potrebné na 

položenú otázku odpovedať kladne. Dôvodom je skutočnosť, že zákon umožňuje, dokonca aj 

slovenskému súdu, vydať rozhodnutie, v ktorom bude peňažné plnenie vyjadrené v cudzej 

mene. Takúto úpravu možno nájsť pre rozsudok v ust. § 155 ods. 2 OSP, pre uznesenie v ust. § 

167 ods. 2 OSP, pre platobný rozkaz v ust. § 172 ods. 4 OSP a pre európsky platobný rozkaz 

v ust. § 174a ods. 4 OSP. Tiež možno viesť exekúciu aj na základe zahraničného exekučného 

titulu [§ 41 ods. 2 písm. b) EP], ktorý v zmysle zákona vôbec nie je viazaný na menu euro. Niet 

preto rozumného argumentu, prečo by drobnou exekúciou nemala byť vymáhaná pohľadávka 

len preto, že nie je vyjadrená v mene euro, a to bez ohľadu na to, ktorý orgán exekučný titul 

vydal.  

Ďalšou otázkou, ktorá sa v tejto súvislosti vynára, je, v akom kurze sa bude 

prepočítavať predmet plnenia priznaný exekučným titulom v cudzej mene na menu 

euro. Exekučný poriadok, ani Občiansky súdny poriadok, ktorého subsidiárne použitie na 

exekučné konanie zakotvuje § 251 ods. 4 OSP, neobsahujú žiadne ustanovenie, z ktorého by 

bolo možné vychádzať. Preto treba hľadať podporné argumenty v iných právnych predpisoch.  

V prvom rade treba spomenúť dva zákony, ktoré sú súčasne prameňmi procesného práva. 

Jedným je zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. 

Ten vo svojom § 7 ods. 12 rieši situáciu, ako sa má základ poplatku, vyjadrený v cudzej mene, 

prepočítať tak, aby z neho bolo možné vypočítať súdny poplatok v eurách. Zákon ukladá 

povinnosť urobiť prepočítanie referenčným výmenným kurzom eura, určeným a vyhláseným 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Rovnaké kritérium na 

prepočítanie je určené aj v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (§ 29 ods. 5) 

pre prípad určenia sumy pohľadávky, ktorá bola uplatnená v inej mene než v eurách.  

Zhodnú úpravu, teda použitie referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, na prepočet cudzej meny 

na eurá, možno nájsť aj v ďalších zákonoch. Spomenúť možno napr. zákon č. 311/2001 Z. 

z. Zákonník práce (§ 128), zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (§ 4), zákon 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (napr. § 20 ods. 1, § 29 ods. 2 a tak ďalej), zákon 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 31 ods. 1), zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
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hodnoty (napr. § 8 ods. 1, § 26 ods. 1, § 68a ods. 11), zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení 

platieb v hotovosti (§ 6) a podobne.  

Analogicky, a súčasne aj v záujme kontinuity možno preto vysloviť názor, že na prepočet 

plnenia priznaného v exekučnom titule v cudzej mene bude správne použiť referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska [k otázke, z ktorého dňa treba použiť kurz, pozri vo výklade pod písm. b)].  

Súdna prax možno bude musieť čeliť aj otázke, ako vyčísliť predmet konania vyjadrený v takej 

cudzej mene, ktorej Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje 

a nevyhlasuje referenčný výmenný kurz. Riešenie podobnej situácie sa nachádza v § 29 ods. 5 

zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa neho má sumu pohľadávky určiť 

správca konkurznej podstaty s odbornou starostlivosťou (nie konkurzný súd). Ak by sme si pri 

interpretácii mali pomôcť úpravou z tohto zákona, malo by to viesť k záveru, že sumu 

pohľadávky má s odbornou starostlivosťou určiť exekútor (nie exekučný súd). Možnosti 

prípadnej obrany proti vyčísleniu pohľadávky už presahujú hranice tohto článku.  

Pre úplnosť treba spomenúť ešte aj ust. § 155 ods. 3 OSP. Podľa neho nemusí byť peňažné 

plnenie, obsiahnuté vo výroku rozsudku, vyčíslené. Môže byť vyjadrené aj iným 

nezameniteľným spôsobom. Ako príklad zákon uvádza najmä odkaz na presný spôsob určenia, 

vyplývajúci z osobitného predpisu. Môžu to byť napr. násobky, percentá, zlomky minimálnej 

mzdy,2) sumy životného minima,3) priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva4) alebo inej veličiny stanovenej právnym predpisom. Až výpočtom násobku 

(percenta, zlomku) veličiny stanovenej osobitným predpisom sa dosiahne hodnota 

pohľadávky, ktorá, ak je nižšia alebo rovná sume 2 000 eur, požíva režim drobnej exekúcie.  

b)    Hodnota 2 000 eur sa počíta ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie.  

Pre určenie, či pôjde o exekúciu v režime drobnej exekúcie alebo, naopak, v režime bežnej 

exekúcie bez obmedzenia, je rozhodujúca hodnota pohľadávky v deň, keď je návrh na 

vykonanie exekúcie doručený exekútorovi, teda v deň začatia exekučného konania (§ 36 ods. 

2 EP). Je preto irelevantné, kedy súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, 

ktoré ho oprávňuje začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta EP).  

Ak v deň začatia exekučného konania predstavuje hodnota pohľadávky, ktorej vymoženie sa 

navrhuje, maximálne sumu 2 000 eur, pôjde o drobnú exekúciu. Nie je teda rozhodujúce, aká 
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hodnota pohľadávky bola priznaná exekučným titulom, na podklade ktorého sa vedie 

exekúcia. Nie je rozhodujúce ani to, akú sumu povinný skutočne ešte dlhuje. Rozhodujúce je 

len to, akú sumu oprávnený požaduje vymôcť v rámci exekučného konania. Výška exekvovanej 

sumy je teda ponechaná na jeho voľbu, samozrejme, s obmedzením maximálnej sumy 

priznanej exekučným titulom.  

Ak je v exekučnom titule predmet plnenia vyjadrený v cudzej mene, nie v mene euro, bude 

pre vyčíslenie hodnoty vymáhanej (exekvovanej) pohľadávky rozhodujúci referenčný výmenný 

kurz eura určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska [bližšie pod písm. a)].  

Otázkou však ostáva, z ktorého dňa sa má výmenný kurz použiť. Odpoveď na položenú otázku 

je ťažká.  

Na subsidiárne použitie analógie niektorého zo zákonov, ktoré upravujú referenčný výmenný 

kurz ako hodnotu na prepočet cudzej meny na menu euro, nie je opora v Exekučnom poriadku. 

Všetky na základe analógie zase nemožno použiť, pretože zákony upravujú rôzne okamihy, 

ktoré sú rozhodujúce pre určenie referenčného výmenného kurzu. Na prepočítanie sa má 

použiť napr.:  

    a)    kurz platný v rozhodný deň   

• v deň vyhlásenia konkurzu, ak sa má prepočítať suma pohľadávky uplatnenej v inej mene 

ako v mene euro (§ 29 ods. 5 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii)  

• v deň, ku ktorému je daňový výdavok uplatnený daňovníkom v účtovníctve (§ 31 ods. 1 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);  

    b)    kurz platný v deň predchádzajúci rozhodnému dňu  

• dňu určenému na výplatu mzdy (§ 128 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)  

• dňu platby v hotovosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti)  

• dňu predaja bankoviek a mincí (§ 8 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)  

• dňu vzniku daňovej povinnosti (§ 26 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty);  
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    c)    kurz platný v prvý deň v mesiaci  

v ktorom je súdny poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje (§ 7 ods. 

12 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ak ide o 

prepočítanie základu poplatku vyjadreného v cudzej mene na eurá)  

za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok (§ 4 ods. 5 zákona č. 

571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku)  

za ktorý zamestnancovi patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela (§ 20 ods. 1 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách);  

    d)    kurz platný posledný deň kalendárneho štvrťroka  

• pre účely daňového priznania, ak sa úhrada za dodané telekomunikačné služby, elektronické 

služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania uskutoční v inej mene ako v eurách (§ 

68a ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).  

Je pravda, že zákon o súdnych poplatkoch a zákon o konkurze a reštrukturalizácii majú svojou 

úpravou bližšie k Exekučnému poriadku než ostatné spomenuté zákony. Tiež je však pravdou, 

že obidva tieto dôležité procesné predpisy rozdielne upravujú okamih, ku ktorému sa má 

výmenný kurz vypočítať (v zákone o konkurze a reštrukturalizácii je rozhodujúci kurz platný 

v deň vyhlásenia konkurzu, v zákone o súdnych poplatkoch je rozhodujúci kurz platný v prvý 

deň v mesiaci, v ktorom je súdny poplatok splatný).  

Ako však určiť, ktorým smerom treba viesť úvahy o tom, ktorý okamih treba zobrať za 

rozhodujúci pre určenie referenčného výmenného kurzu na účely drobnej exekúcie?  

Východiskom by mala byť skutočnosť, že pre určenie režimu drobnej exekúcie je rozhodujúci 

deň začatia exekučného konania. Ak je tento deň rozhodujúci pre vyčíslenie exekvovanej 

pohľadávky, tak by potom mal byť rozhodujúci aj referenčný výmenný kurz platný v tento deň. 

Takýto záver zodpovedá základným zásadám logiky. Zastávame názor, že pre použitie kurzu 

z iného dňa by musela byť v zákone výslovná úprava. Konečné slovo v zodpovedaní tejto 

otázky však bude mať až súdna prax.  

Tiež bude možno musieť súdna prax riešiť aj otázku, kurz z ktorého dňa má byť rozhodujúci, 

ak by v deň začatia exekučného konania nebol určený a vyhlásený žiaden referenčný výmenný 
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kurz. Má byť v takom prípade použitý kurz určený a vyhlásený ako posledný pred začatím 

exekučného konania alebo, naopak, má sa použiť kurz z najbližšieho dňa nasledujúceho po 

začatí exekúcie? Podobnú situáciu predpokladá napr. § 68a ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty. V zmysle neho sa má na prepočet použiť referenčný výmenný 

kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 

platný v posledný deň kalendárneho štvrťroka, ale pre prípad, ak v posledný deň kalendárneho 

štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený nebol, má sa použiť kurz z nasledujúceho dňa.  

Vzhľadom na skutočnosť, že Exekučný poriadok modelovú situáciu vôbec neupravuje, hranice 

výkladu sú neobmedzené.  

Nám sa však ako najspravodlivejšie javí použitie kurzu, ktorý bol určený a vyhlásený ako 

posledný pred začatím exekučného konania. Dôvodom je skutočnosť, že tento kurz je (môže 

byť) oprávnenému známy, a teda najmä v prípade, keď jeho pohľadávka osciluje okolo hranice 

2 000 eur, vie si zistiť, či by išlo o drobnú exekúciu alebo nie, a podľa toho sa rozhodnúť, či 

návrh v daný deň podá alebo s návrhom bude vyčkávať dovtedy, kým hranica pohľadávky 

presiahne v dôsledku zmeny kurzu sumu 2 000 eur. Za zbavenie sa povinnosti znášať časť trov 

exekúcie mu to môže stáť.  

Už sme spomenuli, že predmet plnenia nemusí byť v exekučnom titule vyčíslený, ale môže byť 

vyjadrený iným nezameniteľným spôsobom [bližšie pod písm. a)]. V záujme zotrvania na 

jednotnom výklade budú preto použiteľné úvahy, ktoré sú uvedené pri prepočte pohľadávky 

priznanej v cudzej mene na menu euro. Znamená to, že pre vyčíslenie hodnoty vymáhanej 

pohľadávky by mala byť rozhodujúca hodnota veličiny (minimálnej mzdy, sumy životného 

minima, priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva) stanovená osobitným 

predpisom, ktorá je aktuálna v deň začatia exekučného konania.  

Deň začatia exekučného konania, ako kritérium určujúce pre vyčíslenie hodnoty pohľadávky 

rozhodujúcej pre vedenie drobnej exekúcie, na základe gramatického výkladu nedovoľuje 

zohľadniť niektoré skutočnosti, ktoré môžu nastať počas exekučného konania.  

Napr. oprávnený môže podať návrh na exekúciu vo väčšom rozsahu, no následne (napr. ešte 

pred vydaním poverenia exekútorovi) vezme návrh sčasti späť. Tým by sa mal vyhnúť režimu 

drobnej exekúcie.  
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Naopak, ak oprávnený návrh na exekúciu, pôvodne neprevyšujúci sumu 2 000 eur, dodatočne 

rozšíri napr. o ďalšiu splatnú splátku v zmysle § 75 ods. 1 EP tak, že výška exekvovanej 

pohľadávky presiahne sumu 2 000 eur, nemalo by to nič meniť na situácii. Jeho pohľadávka by 

sa napriek zvýšeniu exekvovanej sumy nad 2 000 eur mala vymáhať v režime drobnej exekúcie, 

aj keď vyplýva z jedného exekučného titulu.  

Alebo povinný bude sčasti úspešný vo svojich námietkach proti exekúcii. V dôsledku toho 

dôjde k čiastočnému zastaveniu exekúcie v zmysle § 50 ods. 5 EP, v dôsledku čoho sa hodnota 

pohľadávky zníži na sumu maximálne 2 000 eur. Hodnota pohľadávky teda bude síce 

zodpovedať drobnej exekúcii, napriek tomu by sa nemala vymáhať v jej režime.  

Prípadne povinný bezprostredne po začatí exekučného konania dobrovoľne uhradí časť 

pohľadávky, čím zníži jej hodnotu, ktorá sa bude nútene vymáhať, na sumu nižšiu, resp. rovnú 

2 000 eurám. Ani v tomto prípade by sa nemala vymáhať v režime drobnej exekúcie.  

Doslovné znenie zákona nedovoľuje zohľadniť žiadnu z uvedených skutočností. Úskalia, ktoré 

sú s tým spojené, sú zjavné, a možno povedať, že aj nespravodlivé. Na výklad, ktorý by v tomto 

prípade išiel proti textu zákona, odvolávajúc sa na jeho prípadný účel, by to chcelo poriadnu 

dávku odvahy.  

Napriek možnému riziku kritiky sme toho názoru, že by sa mal v jednotlivých prípadoch (ad 

hoc) pri interpretácii zohľadňovať účel právnej úpravy namiesto jazykového výkladu. 

Opierame sa o názor Ústavného súdu SR, ktorý judikoval,5) že pri výklade a aplikácii 

ustanovení právnych predpisov nie je súd absolútne viazaný doslovným znením zákonného 

ustanovenia. Môže, ba dokonca sa musí od neho odchýliť v prípade, keď to zo závažných 

dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného 

výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (Čl. 152 ods. 4 ústavy). 

Samozrejme, že sa v takýchto prípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a 

svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii. Pri výklade a 

aplikácii ustanovení právnych predpisov je však nepochybne potrebné vychádzať prvotne z ich 

doslovného znenia. Podobne aj podľa názoru Ústavného súdu ČR6) je úplne neudržateľným 

momentom používania práva jeho aplikácia vychádzajúca len z jeho jazykového výkladu. 

Mechanická aplikácia abstrahujúca, resp. neuvedomujúca si, a to buď úmyselne alebo v 
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dôsledku nevzdelanosti, zmysel a účel právnej normy, robí z práva nástroj odcudzenia 

a absurdity.  

Účel civilného konania je normatívne zakotvený hneď v § 1 OSP. Je ním zabezpečenie 

spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov počas celého konania. Práve 

zabezpečenie spravodlivej ochrany je ťažiskovým princípom. V zmysle § 1 OSP v spojení 

s § 251 ods. 4 OSP sa tento princíp uplatňuje rovnako aj v exekučnom konaní.  

Pri drobných exekúciách zákonodarca považoval za spravodlivé7) chrániť povinného 

korigovaním použitia jedného spôsobu exekúcie (exekúcie predajom nehnuteľnosti), a tiež 

odbremenením povinného znášať celé trovy drobnej exekúcie, ak presiahnu zákonom 

stanovenú hranicu. Za spravodlivé považoval rozdelenie bremena znášať trovy drobnej 

exekúcie v určitom pomere medzi povinného a oprávneného (§ 200 ods. 3 EP).  

Určite nikto nepochybuje o tom, že oprávnení s takouto právnou úpravou nesúhlasia. Veď 

prečo by aj mali. Sú nahnevaní, že im dlžník často aj roky neplní. Prešli si časovo, finančne 

a mnohokrát aj psychicky náročným súdnym procesom, kým získali vytúžený exekučný titul. 

A zrazu majú znášať časť trov exekúcie namiesto povinného. Dá sa predpokladať, že oprávnení 

sa budú snažiť využiť všetky možnosti, aby sa vyhli drobnej exekúcii a dosiahli vymáhanie 

svojej pohľadávky mimo jej režimu.  

V novej právnej úprave drobnej exekúcie možno práve úpravu znášania jej trov považovať za 

najdôležitejšiu časť. Preto bez výnimky pripustiť taký výklad, ktorý by zodpovedal len 

doslovnému textu zákona, by v mnohých prípadoch znamenalo popretie základného účelu.  

V zmysle uvedeného možno vysloviť nasledovné závery.  

Ak exekučný súd vyhovie námietkam povinného proti exekúcii a následne sčasti zastaví 

exekúciu (§ 50 ods. 5 EP), v dôsledku čoho sa hodnota exekvovanej pohľadávky oprávneného 

zníži na sumu nižšiu, resp. rovnú sume 2 000 eur, mal by sa pôvodný režim exekúcie zmeniť na 

režim drobnej exekúcie.  

Rovnako by sa malo postupovať aj vtedy, ak oprávnený vezme sčasti späť svoj návrh na začatie 

exekučného konania a požiada v tejto časti o zastavenie konania [§ 57 ods. 1 písm. c) EP], 

v dôsledku čoho sa zníži hodnota jeho exekvovateľnej pohľadávky na sumu, na ktorú sa už 

vzťahuje režim drobnej exekúcie.  
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Na druhej strane by zase bolo spravodlivé netrvať na režime drobnej exekúcie, ak 

oprávnený na základe jedného exekučného titulu rozšíri svoj pôvodný návrh na 

exekúciu o ďalšiu splatnú dávku alebo splátku podľa § 75 ods. 1 EP, čím sa celková výška 

exekvovanej pohľadávky dostane nad hornú hranicu drobnej exekúcie.8)  

c)    Musí ísť o peňažnú pohľadávku.  

Zákon jednoznačne trvá len na tom, že musí ísť o peňažnú pohľadávku. Otázkou ostáva, či 

môže byť akejkoľvek povahy alebo musí ísť o pohľadávku určitého druhu.  

Inštitút drobných exekúcií bol zakotvený do Exekučného poriadku zákonom č. 106/2014 Z. 

z. Ním sa okrem Exekučného poriadku novelizoval aj Občiansky zákonník, Občiansky súdny 

poriadok, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, zákon č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa a zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a 

pôžičkách pre spotrebiteľov. Je pravda, že vo všetkých zákonoch boli novelizované 

ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľov alebo spotrebiteľských zmlúv. Výnimkou je len 

Exekučný poriadok, ktorého novelizované ustanovenia nie sú obmedzené len na 

spotrebiteľov.  

Skutočnosť, že jedným zákonom boli novelizované viaceré zákony súčasne, môže vyvolávať 

zdanie, že účel príznačný pre viaceré z nich sa musí vzťahovať aj na Exekučný poriadok. Inými 

slovami povedané, môže to zvádzať k výkladu,9) že v záujme ochrany spotrebiteľa treba aj 

ustanovenia o drobnej exekúcii obmedziť len na peňažné pohľadávky veriteľov, ktoré vznikli 

v rámci spotrebiteľských vzťahov.  

Účel zákona sa môže, podľa už spomínaného názoru ústavného súdu,10) použiť ako argument 

pre iný výklad zákona, ako vyplýva z jeho doslovného znenia. Napriek priestoru, ktorý pre 

voľnejší výklad právnych noriem poskytujú rozhodnutia ústavných súdov, treba, podľa nášho 

názoru, zotrvať na doslovnom výklade ust. § 63 ods. 2 EP, a to z dvoch dôvodov.  

Prvým dôvodom je skutočnosť založená na predpoklade. Ak by totiž zákonodarca chcel 

obmedziť drobnú exekúciu len na pohľadávky veriteľov voči spotrebiteľom, dá sa 

predpokladať, že by to bol v normatívnom texte vyjadril jednoznačne. Neurobil tak a o zámere 

zákonodarcu chrániť len spotrebiteľa pred finančnými službami nekorektných finančných 

inštitúcií nie je dokonca žiadna zmienka ani v dôvodovej správe k citovanému ustanoveniu.  
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Druhý dôvod možno hľadať v samotnom vymedzení drobnej exekúcie. V ust. § 63 ods. 2 EP je 

drobná exekúcia vymedzená pozitívne, ale súčasne aj negatívne. Negatívne vymedzenie 

stanovuje, ktoré z peňažných pohľadávok nepodliehajú režimu drobnej exekúcie. Ak by zákon 

vyňal z režimu drobnej exekúcie len niektorú z pohľadávok zo spotrebiteľského vzťahu, bolo 

by potrebné použiť pri interpretácii § 63 ods. 2 EP iné argumenty. Zákonodarca však z režimu 

drobnej exekúcie vylúčil pohľadávky výživného. Je nepochybné, že pohľadávka výživného 

nemôže byť nikdy pohľadávkou zo spotrebiteľského vzťahu. Ak by sa preto mali drobné 

exekúcie vzťahovať len na pohľadávky zo spotrebiteľského vzťahu, bolo by vyňatie pohľadávky 

výživného z režimu drobnej exekúcie nadbytočné a súčasne aj nelogické.  

Na základe uvedených argumentov možno zotrvať na názore, že režimu drobnej exekúcie 

podlieha každá peňažná pohľadávka bez rozdielu (samozrejme, s výnimkou výživného).  

Nie je preto dôležité, z akého právneho titulu peňažná pohľadávka vznikla, ani z akého 

hmotnoprávneho vzťahu pochádza, ani ktorý subjekt je veriteľom, resp. dlžníkom. Môže ísť 

preto o akúkoľvek peňažnú pohľadávku z ktoréhokoľvek právneho vzťahu, rozhodnutie ktorej 

spadá do právomoci súdu (§ 7 OSP), resp. do právomoci iného orgánu, ktorého rozhodnutie je 

spôsobilým exekučným titulom pre vedenie exekučného konania. Znamená to, že môže ísť 

nielen o pohľadávku podnikateľa voči spotrebiteľovi, ale aj o pohľadávku podnikateľa voči 

podnikateľovi, o pohľadávku fyzickej osoby voči fyzickej osobe, fyzickej osoby voči 

podnikateľovi, dokonca aj voči finančnej inštitúcii (úžerníkovi), a tiež aj o pohľadávku štátu, 

resp. o pohľadávku voči štátu. Môže tak ísť napr. o pohľadávku o zaplatenie alebo vrátenie 

kúpnej ceny, o náhradu škody dokonca aj vtedy, keď bude spôsobená trestným činom, o 

vydanie bezdôvodného obohatenia, o úhradu nájomného, o uhradenie pracovnej odmeny pri 

neplatnom rozviazaní pracovného pomeru, o zaplatenie zmluvnej pokuty, ale tiež aj 

o pohľadávku spotrebiteľa voči finančnej inštitúcii pri vymáhaní preplatku na úvere, a tak 

ďalej.  

Vzhľadom na jednoznačné znenie zákona, režim drobnej exekúcie nemôže požívať 

vymáhaná nepeňažná pohľadávka (napr. nárok na vydanie veci), a to ani vtedy nie, ak by jej 

peňažné vyjadrenie nedosahovalo hodnotu 2 000 eur.  

d)    Do hodnoty peňažnej pohľadávky sa nezapočítava príslušenstvo.  
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Peňažná pohľadávka pozostáva z istiny a z príslušenstva pohľadávky. Čo je príslušenstvom 

pohľadávky, to vymedzuje § 121 ods. 3 OZ. Sú ním úroky (napr. dohodnuté pri vkladoch alebo 

pôžičkách), úroky z omeškania (napr. § 517 ods. 2 OZ), poplatok z omeškania (ak tak podľa § 

517 ods. 2 OZ ustanovuje zákon v súvislosti s omeškaním dlžníka, napr. § 697 OZ) a náklady 

spojené s uplatnením pohľadávky (napr. trovy konania).11) Výkladom § 121 ods. 3 

OZ a contrario, a tiež aj samostatnou úpravou inštitútu zmluvnej pokuty medzi zabezpečením 

záväzkov (§ 544 – 545a OZ) možno vysloviť názor, že zmluvná pokuta nie je príslušenstvom 

pohľadávky.12)  

V zmysle zákonného textu sa pri drobnej exekúcii môže započítavať do hodnoty pohľadávky 

len hodnota istiny (tiež aj zmluvnej pokuty), nikdy nie hodnota príslušenstva. Zákon z tejto 

zásady nepripúšťa žiadnu výnimku. Teda dokonca ani vtedy nie, keď je popri istine 

príslušenstvo v rozhodnutí vyčíslené pevnou čiastkou, nielen percentom z určitej sumy za 

určité obdobie.  

Vždy preto pôjde o drobnú exekúciu, ak bude oprávnený v exekučnom konaní vymáhať voči 

povinnému len príslušenstvo pohľadávky. Pôjde o prípad, keď dlžník uhradí na základe 

exekučného titulu veriteľovi istinu, avšak neuhradí príslušenstvo pohľadávky. Napriek tomu, 

že ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi bude možné príslušenstvo 

presne vyčísliť pevnou sumou, bude mať podľa exekučného titulu stále len povahu 

príslušenstva. Keďže hodnota istiny sa v čase začatia exekučného konania bude rovnať nule 

z dôvodu jej úplnej úhrady, pôjde vždy o drobnú exekúciu, aj keď hodnota celého príslušenstva 

bude vyššia ako 2 000 eur. Dôležitá totiž bude skutočnosť, že mu postavenie príslušenstva 

vyplýva z exekučného titulu.  

Iná by však mala byť situácia, keď sa príslušenstvo v zmysle § 121 ods. 3 OZ stane samostatným 

predmetom konania.  

Tak to bude napr. vtedy, keď veriteľ žaluje len príslušenstvo pohľadávky (napr. len úroky 

z omeškania) bez toho, aby súčasne žaloval aj istinu. Dôvodné to bude napr. vtedy, ak dlžník 

dobrovoľne uhradil veriteľovi celú istinu, no s plnením záväzku sa dostal do omeškania 

a veriteľ podá žalobu len čo do zaplatenia úrokov z omeškania. Príslušenstvo (úroky 

z omeškania) sa stáva samostatným predmetom konania so všetkými dôsledkami. Napr. aj 

s povinnosťou žalobcu zaplatiť súdny poplatok zo sumy vyčísleného úroku z omeškania (§ 7 
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ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). 

V rozsudku takto vymedzená povinnosť plniť sa nemôže považovať len za príslušenstvo 

pohľadávky. Pôjde o pohľadávku a jej príslušenstvom budú náklady spojené s uplatnením 

pohľadávky, ktorých výška sa pre účely výpočtu sumy rozhodujúcej pre určenie, či ide alebo 

nejde o drobnú exekúciu, nebude započítavať.  

Tiež bude príslušenstvo samostatným predmetom konania, ak žalobca síce pôvodne žaloval 

istinu spolu s príslušenstvom, ale v dôsledku či už čiastočného alebo úplného uhradenia 

pohľadávky vzal žalobca žalobu späť sčasti alebo úplne a následne vyčíslil presnú sumu 

príslušenstva. V exekučnom titule teda už nebude v časti späťvzatej žaloby rozhodnuté 

o istine, ale len o príslušenstve pohľadávky ako samostatnom predmete konania.  

Na základe uvedeného teda možno zhrnúť, že pre sumu 2 000 eur, ktorá je hranicou drobnej 

exekúcie, je hodnota príslušenstva pohľadávky irelevantná, ak je v exekučnom titule priznaná 

súčasne popri istine. Ak je priznaná ako samostatné plnenie, tak ju nemožno považovať za 

príslušenstvo, hoci podľa hmotného práva spĺňa všetky znaky príslušenstva. Ak má preto 

v exekučnom titule samostatne priznané príslušenstvo vyššiu hodnotu ako 2 000 eur 

a oprávnený sa rozhodne túto sumu vymáhať v exekučnom konaní, nemalo by ísť o drobnú 

exekúciu. Samozrejme, platí to len pre úroky, úroky z omeškania a poplatok z omeškania. 

Náklady spojené s uplatnením pohľadávky (trovy konania) totiž nemôžu byť samostatným 

predmetom konania.  

Iné je odmena advokáta za poskytnuté právne služby, náhrada hotových výdavkov a náhrada 

za stratu času podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb, ktoré sú spôsobilým predmetom konania, ak ich klient 

nezaplatí advokátovi dobrovoľne. Ak prevyšujú sumu 2 000 eur podľa exekučného titulu aj 

podľa návrhu na vykonanie exekúcie, budú sa vymáhať mimo režimu drobnej exekúcie.  

Medzi úpravou drobnej exekúcie a dovolaním vidieť určitú paralelu. Aj pri dovolaní je totiž 

jeho prípustnosť, viazaná na hodnotu predmetu sporu, závislá len od výšky istiny, pričom na 

príslušenstvo sa neprihliada (§ 238 ods. 5 OSP). Možno teda konštatovať, že zákonodarca 

zotrváva na podobnej praxi. Výnimkou je len situácia, keď je predmetom dovolacieho konania 

len príslušenstvo pohľadávky (t. j. bez istiny). Ak totiž presahuje minimálne násobky 
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minimálnej mzdy (trojnásobok, resp. desaťnásobok), bude dovolanie prípustné, aj keď 

smeruje len proti príslušenstvu pohľadávky.  

Možno by mohla byť takáto úprava dovolania inšpiráciou aj pre drobnú exekúciu. Vzhľadom 

na široké vymedzenie peňažnej pohľadávky (každá, s výnimkou pohľadávky výživného) je 

zrejmé, že drobná exekúcia nebola zavedená kvôli právnemu dôvodu vzniku pohľadávky, ale 

kvôli exekvovateľnosti pohľadávok nižšej hodnoty, pri ktorých vznikali neúmerne vysoké trovy 

exekúcie. Ak by preto bolo predmetom exekúcie len príslušenstvo pohľadávky, avšak hodnoty 

vyššej ako 2 000 eur, mohlo by sa de lege ferenda uvažovať o jeho vyňatí z režimu drobnej 

exekúcie.  

e)    Drobnej exekúcii nepodlieha pohľadávka výživného.  

Zákon nijako nešpecifikuje pohľadávku výživného, ktorá nepodlieha režimu drobnej exekúcie. 

Znamená to preto, že ustanovenia o drobnej exekúcii sa nebudú vzťahovať na žiadnu 

pohľadávku výživného, bez ohľadu na to, či ide o:  

• vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom (§§ 62 – 65 ZR)  

• vyživovaciu povinnosť detí k rodičom (§§ 66 – 67 ZR)  

• vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými (§§ 68 – 70 ZR)  

• vyživovaciu povinnosť medzi manželmi (§ 71 ZR)  

• príspevok na výživu rozvedeného manžela (§§ 72 – 73 ZR) a  

• príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke (§ 74 ZR).  

Tak isto je irelevantné, či ide o pohľadávku na bežnom výživnom alebo o pohľadávku na 

nedoplatkoch na výživnom. Zrejme by z režimu drobnej exekúcie mali byť vyňaté aj úroky 

z omeškania v prípade omeškania povinného s plnením výživného, určeného rozhodnutím 

súdu podľa § 76 ods. 3 ZR.13)  

Ak niekto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, má voči nemu nárok na 

úhradu tohto plnenia (§ 79 ZR). Aj keď mu bol tento nárok priznaný súdnym rozhodnutím, 

nemá povahu výživného, a preto môže podliehať režimu drobnej exekúcie, ak bez 

príslušenstva nepresiahne sumu 2 000 eur.  
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f)    Drobná exekúcia je daná ex offo.  

Či sa pohľadávka bude vymáhať v režime drobnej exekúcie alebo nie, je stanovené priamo 

zákonom. Znamená to, že exekútor musí postupovať podľa ustanovení o drobnej exekúcii bez 

toho, aby musel byť podaný návrh zo strany účastníka konania na vedenie exekúcie v režime 

drobnej exekúcie, a tiež bez toho, aby musel exekučný súd (§ 45 EP) rozhodnúť o tom, že 

povoľuje viesť exekúciu v režime drobnej exekúcie.  

Namiesto záveru  

Pre úplnosť treba povedať, že inštitút drobnej exekúcie nemožno považovať za pokračovanie 

inštitútu drobných sporov v exekučnom konaní.  

Inštitút drobných sporov bol zakotvený do Občianskeho súdneho poriadku novelou 

vykonanou zákonom č. 384/2008 Z. z., účinnou od 15. októbra 2008, a dodatočne bol 

upravený novelou vykonanou zákonom č. 335/2012 Z. z. (účinnou od 1. januára 2013).  

Je však pravda, že obidva inštitúty majú rovnakú podstatu. Je ňou (a) limitácia maximálnej 

hodnoty, po ktorú má spor charakter drobného sporu, resp. exekúcia charakter drobnej 

exekúcie, a (b) korekcia výšky trov v prospech žalovaného, resp. v prospech povinného.  

Hranica drobného sporu bola pôvodne stanovená sumou 500 eur. V súčasnosti je zvýšená na 

sumu 1 000 eur (§ 200ea ods. 1 OSP). Naďalej však pretrváva rozpornosť v otázke, ku ktorému 

okamihu je rozhodujúca hranica hodnoty sporu. Kým podľa § 200ea ods. 1 OSP je drobným 

sporom každý spor, ktorý kedykoľvek v priebehu konania dosiahne hodnotu maximálne14) 1 

000 eur, podľa § 29 ods. 6 OSP je ním spor, ktorý v čase začatia konania nepresiahne 1 000 

eur.  

Limit drobnej exekúcie je stanovený vyššou sumou. Ako už bolo uvedené, je to maximálne 

2 000 eur (§ 63 ods. 2 EP). Rozdiel medzi hornou hranicou drobného sporu a drobnej exekúcie 

je teda markantný (až dvojnásobný). Ako zákonodarca dospel k uvedeným hraniciam, na 

základe akých zásad, nie je zrejmé.  

Tiež je pri obidvoch inštitútoch – drobnom spore aj drobnej exekúcii – korigovaná výška trov 

v záujme ochrany žalovaného, resp. v prospech povinného pred neprimerane vysokými 

trovami.  

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1009622&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1024554&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1026931&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1340622&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1340622&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1338530&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4033472&f=2


Výklad o trovách drobnej exekúcie by však mohol byť predmetom samostatného článku. 

Rovnako zaujímavý by mohol byť aj výklad o obmedzení spôsobov drobnej exekúcie.  

 

Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristine RodriguezovejNogueirovej, C-

40/08 zo 14. mája 2009  

„Smernica 93/13/EHS – Spotrebiteľské zmluvy – Nekalá rozhodcovská doložka – 

Neplatnosť – Rozhodcovský rozsudok, ktorý má právnu silu rozhodnutej veci – Nútený 

výkon – Právomoc vnútroštátneho súdu, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon 

právoplatného rozhodcovského rozsudku, konštatovať ex offo nekalú povahu 

rozhodcovskej doložky – Zásady ekvivalencie a efektivity“ 

Vo veci C-40/08, 

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, 

podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Bilbao (Španielsko) 

z 29. januára 2008 a doručený Súdnemu dvoru 5. februára 2008, ktorý súvisí 

s konaním: 

Asturcom Telecomunicaciones SL 

proti 

Cristine Rodríguezovej Nogueirovej, 

SÚDNY DVOR (prvá komora), 

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia M. Ilešič, A. Tizzano (spravodajca), 

E. Levits a J.-J. Kasel, 

generálna advokátka: V. Trstenjak, 

tajomník: R. Grass, 



so zreteľom na písomnú časť konania, 

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili: 

–        Asturcom Telecomunicaciones SL, v zastúpení: P. Calderón Plaza a P. García 

Ibaceta, abogados, 

–        španielska vláda, v zastúpení: J. López-Medel Bascones, splnomocnený zástupca, 

–        maďarská vláda, v zastúpení: K. Veres, R. Somssich a M. Fehér, splnomocnení 

zástupcovia, 

–        Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils a R. Vidal Puig, 

splnomocnení zástupcovia, 

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 14. mája 2009, 

vyhlásil tento 

Rozsudok 

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Rady 93/13/EHS 

z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 

s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288, ďalej len „smernica“). 

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu, v ktorom bol podaný návrh na výkon 

právoplatného rozhodcovského rozsudku, medzi spoločnosťou Asturcom 

Telecomunicaciones SL (ďalej len „Asturcom“) a C. Rodríguezovou Nogueirovou vo veci 

zaplatenia dlžných súm v rámci plnenia zmluvy o prevádzke mobilného telefónu, ktorú 

táto spoločnosť uzavrela s C. Rodríguezovou Nogueirovou. 

 Právny rámec 

 Právna úprava Spoločenstva 



3        Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 stanovuje: 

„Členské štáty zabezpečia, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so 

spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva 

neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa týchto podmienok naďalej 

záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok.“ 

4        Článok 7 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje: 

„Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže 

existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu 

nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov 

alebo dodávateľov.“ 

5        Príloha uvedenej smernice obsahuje indikatívny zoznam podmienok, ktoré sa môžu 

považovať za nekalé. Medzi nimi sa v bode 1 písm. q) tejto prílohy nachádzajú 

podmienky, ktorých cieľom alebo účinkom je „neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo 

mu brániť v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný 

prostriedok, najmä vyžadovať od spotrebiteľa, aby riešil spory neupravené právnymi 

ustanoveniami výhradne arbitrážou [rozhodcovským konaním – neoficiálny preklad], 

nevhodne obmedzovať prístup k dôkazom alebo ukladať mu povinnosť dôkazného 

bremena, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, malo spočívať na inej 

zmluvnej strane“. 

 Vnútroštátna právna úprava 

6        Ochrana spotrebiteľov pred nekalými podmienkami bola v španielskom práve 

zabezpečená najprv zákonom č. 26/1984 o ochrane spotrebiteľov a užívateľov (Ley 

General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) z 19. júla 1984 (BOE 

č. 176 z 24. júla 1984, ďalej len „zákon č. 26/1984“). 

7        Zákon č. 26/1984 bol zmenený a doplnený zákonom č. 7/1998 o všeobecných 

zmluvných podmienkach (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación) 

z 13. apríla 1998 (BOE č. 89 zo 14. apríla 1998, ďalej len „zákon č. 7/1998“), ktorý 

smernicu 93/13 prebral do vnútroštátneho právneho poriadku. 



8        Zákon č. 7/1998 do zákona č. 26/1984 doplnil najmä článok 10a, ktorý vo svojom odseku 

1 stanovuje, že „všetky ustanovenia, ktoré neboli individuálne dohodnuté, sa považujú 

za nekalé podmienky, ak napriek požiadavke dobrej viery spôsobia značnú nerovnováhu 

v právach a povinnostiach zmluvných strán vzniknutých na základe zmluvy na úkor 

spotrebiteľa. V každom prípade sú za nekalé podmienky považované ustanovenia 

uvádzané v prvom dodatočnom ustanovení tohto zákona…“ 

9        Článok 8 zákona č. 7/1998 stanovuje: 

„1.      Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré na ujmu pristupujúcej zmluvnej strany 

porušujú ustanovenia zákona alebo akékoľvek iné kogentné alebo zakazujúce predpisy, 

sú absolútne neplatné, pokiaľ tieto predpisy inak nesankcionujú ich porušenie. 

2.      V každom prípade sú absolútne neplatné najmä také nekalé všeobecné zmluvné 

podmienky uvedené v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi, aké sú vymedzené 

v článku 10a a v prvom dodatočnom ustanovení zákona č. 26/1984…“ 

10      V čase vzniku skutkových okolností relevantných na rozhodnutie v spore vo veci samej 

bolo rozhodcovské konanie upravené zákonom č. 60/2003 o rozhodcovskom konaní 

(Ley 60/2003 de Arbitraje) z 23. decembra 2003 (BOE č. 309 z 26. decembra 2003, ďalej 

len „zákon č. 60/2003“). 

11      Článok 8 ods. 4 a 5 zákona č. 60/2003 stanovuje: 

„4.      Prvostupňový súd v mieste, kde bol vydaný rozsudok, je príslušný na výkon tohto 

rozsudku v súlade s článkom 545 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku… 

5.      Žalobu o neplatnosť rozhodcovského rozsudku je možné podať na Audiencia 

Provincial v mieste jeho vyhlásenia.“ 

12      Článok 22 ods. 1 a 2 uvedeného zákona stanovuje: 

„1.      Rozhodcovia sú oprávnení rozhodovať o svojej právomoci, a to aj o námietkach 

týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy alebo o iných námietkach, 

ktoré sú prekážkou konania vo veci samej. Na tieto účely sa rozhodcovská doložka, ktorá 



je súčasťou zmluvy, považuje za nezávislú od ostatných ustanovení zmluvy. 

Z rozhodnutia rozhodcov, v ktorom sa konštatuje neplatnosť zmluvy, automaticky 

nevyplýva neplatnosť rozhodcovskej zmluvy. 

2.      Námietky, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci odsek, musia byť uplatnené 

najneskôr v čase predloženia žalobnej odpovede, pričom skutočnosť, že jedna strana 

menovala alebo sa zúčastnila na menovaní rozhodcov, nebráni uplatneniu týchto 

námietok. Námietka týkajúca sa prekročenia právomocí rozhodcami musí byť uplatnená 

hneď, ako je v rozhodcovskom konaní nastolená otázka prekračujúca právomoc 

rozhodcov. 

Rozhodcovia môžu pripustiť námietky vznesené neskôr, iba ak je omeškanie 

odôvodnené.“ 

13      Článok 40 uvedeného zákona znie: 

„Proti právoplatnému rozhodcovskému rozsudku je možné podať žalobu o neplatnosť 

v medziach stanovených touto hlavou.“ 

14      Článok 41 ods. 1 zákona č. 60/2003 stanovuje: 

„Rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený iba vtedy, ak účastník rozhodcovského 

konania, ktorý o zrušenie žiada, tvrdí a preukáže, že: 

… 

f)      rozhodcovský rozsudok je v rozpore s verejným poriadkom. 

…“ 

15      Podľa článku 41 ods. 4 uvedeného zákona žalobu o neplatnosť je možné podať v lehote 

dvoch mesiacov od oznámenia rozhodcovského rozsudku. 

16      Článok 43 zákona č. 60/2003 stanovuje: 



„Rozhodcovský rozsudok má účinky právoplatne rozhodnutej veci a o jeho preskúmanie 

je možné požiadať iba v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku 

o právoplatných rozsudkoch.“ 

17      Článok 44 uvedeného zákona upresňuje: 

„Na nútený výkon rozhodcovských rozsudkov sa použijú ustanovenia občianskeho 

súdneho poriadku a tejto hlavy.“ 

18      Článok 517 ods. 2 bod 2 zákona č. 1/2000 o občianskom súdnom poriadku (Ley 1/2000 

de Enjuiciamiento Civil) zo 7. januára 2000 (BOE č. 7 z 8. januára 2000, ďalej len „zákon 

č. 1/2000“) stanovuje, že rozhodcovské rozsudky a uznesenia sú vykonateľné. 

19      Článok 559 ods. 1 zákona č. 1/2000 znie: 

„Povinný môže takisto vzniesť námietku voči výkonu na základe týchto vád konania: 

1.      proti povinnému nie je možné viesť exekučné konanie alebo nie je riadne 

zastúpený; 

2.      oprávnený nie je spôsobilý alebo nie je riadne zastúpený alebo tieto skutočnosti 

nepreukázal; 

3.      neplatnosť nariadenia výkonu od začiatku z toho dôvodu, že rozhodcovské 

rozhodnutie alebo rozsudok neobsahuje výrok o uložení povinnosti, že predložený 

dokument nespĺňa zákonné požiadavky potrebné na exekúciu, alebo z dôvodu 

porušenia ustanovení článku 520 tohto zákona pri nariadení výkonu rozhodnutia; 

4.      neosvedčenie pravosti, ak je exekučným titulom rozhodcovský rozsudok, ktorý 

nemá formu notárskej zápisnice.“ 

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka 

20      C. Rodríguez Nogueira uzatvorila 24. mája 2004 zmluvu o mobilných telefónnych 

službách so spoločnosťou Asturcom. Táto zmluva obsahuje rozhodcovskú doložku, podľa 

ktorej sa všetky spory týkajúce sa plnenia uvedenej zmluvy budú riešiť rozhodcovským 



konaním pred Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Európske 

združenie pre rozhodcovské konanie a riešenie sporov zmierom, ďalej len „AEADE“). 

Sídlo tohto rozhodcovského súdu, ktoré nie je v zmluve uvedené, sa nachádza v meste 

Bilbao. 

21      Keďže C. Rodríguez Nogueira nezaplatila niektoré faktúry a zmluvu vypovedala pred 

koncom dohodnutej minimálnej doby trvania zmluvy o telefónnych službách, spoločnosť 

Asturcom podala návrh na začatie rozhodcovského konania na AEADE. 

22      V rozhodcovskom rozsudku vydanom 14. apríla 2005 bola C. Rodríguez Nogueira 

zaviazaná na zaplatenie sumy 669,60 eura. 

23      Keďže C. Rodríguez Nogueira nepodala proti tomuto rozhodcovskému rozsudku žalobu 

o neplatnosť, tento rozsudok sa stal právoplatným. 

24      Spoločnosť Asturcom podala 29. októbra 2007 návrh na vykonanie uvedeného 

rozhodcovského rozsudku na Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Bilbao. 

25      Vo vnútroštátnom rozhodnutí o podaní návrhu na začatie prejudiciálneho konania 

vnútroštátny súd konštatoval, že rozhodcovská doložka uvedená v predmetnej zmluve 

o telefónnych službách má nekalý charakter, a to najmä z toho dôvodu, že výdavky, 

ktoré by spotrebiteľ musel vynaložiť na dostavenie sa do miesta sídla rozhodcovského 

súdu, prevyšujú sumu, ktorá je predmetom sporu vo veci samej. Okrem toho podľa 

vnútroštátneho súdu je predmetné sídlo značne vzdialené od bydliska spotrebiteľa a nie 

je uvedené v zmluve. Združenie, ktoré vykonáva rozhodcovské konanie, zároveň aj 

vypracováva zmluvy, ktoré sú následne používané telekomunikačnými spoločnosťami. 

26      Vnútroštátny súd takisto upozorňuje jednak na to, že zákon č. 60/2003 neumožňuje 

rozhodcom konštatovať ex offo neplatnosť nekalých rozhodcovských doložiek, a jednak 

na to, že zákon č. 1/2000 neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa posúdenia nekalej 

povahy rozhodcovských doložiek súdom príslušným na rozhodnutie o návrhu na výkon 

právoplatného rozhodcovského rozsudku. 



27      Keďže Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Bilbao mal za týchto okolností pochybnosti 

o zlučiteľnosti vnútroštátnych právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o vnútroštátne 

procesné predpisy, s právom Spoločenstva, rozhodol prerušiť konanie a položiť 

Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: 

„Zahŕňa ochrana spotrebiteľov podľa [smernice 93/13] možnosť, aby súd, ktorý 

rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol 

vydaný bez účasti spotrebiteľa, ex offo rozhodol o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy 

a následne zrušil rozhodcovský rozsudok na základe toho, že táto rozhodcovská zmluva 

obsahuje nekalú podmienku, ktorá spôsobuje spotrebiteľovi ujmu?“ 

 O prejudiciálnej otázke 

28      Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či smernica 93/13 sa má vykladať 

v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného 

rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, má ex 

offo rozhodnúť o nekalej povahe rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve uzavretej 

medzi podnikateľom a spotrebiteľom, ako aj vyhlásiť tento rozhodcovský rozsudok za 

neplatný. 

29      Na účely odpovede na položenú otázku je potrebné v prvom rade pripomenúť, že 

systém ochrany zavedený smernicou 93/13 vychádza z myšlienky, že spotrebiteľ sa 

v porovnaní s predajcom alebo dodávateľom nachádza v znevýhodnenom postavení, 

pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj o úroveň informovanosti, a táto situácia ho vedie 

k pristúpeniu na podmienky pripravené vopred predajcom alebo dodávateľom bez toho, 

aby mohol vplývať na ich obsah (rozsudok z 27. júna 2000, Océano Grupo Editorial 

a Salvat Editores, C-240/98 až C-244/98, Zb. s. I-4941, bod 25, ako aj z 26. októbra 2006, 

Mostaza Claro, C-168/05, Zb. s. I-10421, bod 25). 

30      Vzhľadom na predmetné nerovné postavenie jednej zo zmluvných strán článok 6 ods. 1 

uvedenej smernice stanovuje, že nekalé podmienky nie sú pre spotrebiteľa záväzné. Ako 

to vyplýva z judikatúry, ide o kogentné ustanovenie, ktoré smeruje k nahradeniu 

formálnej rovnováhy, ktorú zmluva nastoľuje medzi právami a povinnosťami zmluvných 



strán, skutočnou rovnováhou, ktorá medzi nimi môže znovu zaviesť rovnosť (rozsudky 

Mostaza Claro, už citovaný, bod 36, a zo 4. júna 2009, Pannon GSM, C-243/08, zatiaľ 

neuverejnený v Zbierke, bod 25). 

31      S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor 

viackrát zdôraznil, že tento nerovný stav medzi spotrebiteľom a predajcom alebo 

dodávateľom môže byť kompenzovaný iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu 

k samotným účastníkom zmluvy (rozsudky Océano Grupo Editorial a Salvat Editores, už 

citovaný, bod 27, ako aj Mostaza Claro, už citovaný, bod 26). 

32      Vo svetle týchto zásad Súdny dvor stanovil, že vnútroštátny súd má posudzovať ex 

offo nekalú povahu zmluvnej podmienky (rozsudok Mostaza Claro, už citovaný, bod 38). 

33      Prejednávaný prípad sa však od veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Mostaza 

Claro, odlišuje v tom, že C. Rodríguez Nogueira bola počas jednotlivých konaní v spore 

medzi ňou a spoločnosťou Asturcom úplne pasívna, a konkrétne v tom, že nepodala 

žalobu o neplatnosť proti rozhodcovskému rozsudku, ktorý vydal AEADE, s cieľom 

napadnúť nekalú povahu rozhodcovskej doložky, v dôsledku čoho tento rozhodcovský 

rozsudok nadobudol právnu silu rozhodnutej veci. 

34      Za týchto okolností je namieste stanoviť, že nutnosť nahradenia formálnej rovnováhy, 

ktorú zmluva nastoľuje medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, skutočnou 

rovnováhou, ktorá medzi nimi môže znovu zaviesť rovnosť, stanovuje súdu poverenému 

vykonaním právoplatného rozhodnutia povinnosť zabezpečiť absolútnu ochranu 

spotrebiteľa, a to aj v prípade, že uvedený spotrebiteľ nepodal nijaký opravný 

prostriedok na účely uplatnenia svojich práv a bez ohľadu na vnútroštátne procesné 

predpisy, v ktorých sa upravuje právna sila rozhodnutej veci. 

35      V tejto súvislosti je namieste pripomenúť dôležitosť zásady právnej sily rozhodnutej veci 

tak v právnom poriadku Spoločenstva, ako aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. 

36      Súd mal už príležitosť upresniť, že na to, aby sa zabezpečila tak stabilita práva a právnych 

vzťahov, ako aj riadny výkon spravodlivosti, je totiž dôležité, aby sa nemohli napadnúť 

súdne rozhodnutia, ktoré sa stali konečnými po vyčerpaní dostupných opravných 



prostriedkov alebo po uplynutí lehôt stanovených na podanie týchto opravných 

prostriedkov (rozsudky z 30. septembra 2003, Köbler, C-224/01, Zb. s. I-10239, bod 38; 

zo 16. marca 2006, Kapferer, C-234/04, Zb. s. I-2585, bod 20, ako aj z 3. septembra 2009, 

Fallimento Olimpiclub, C-2/08, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 22). 

37      Podľa judikatúry Súdneho dvora teda právo Spoločenstva neprikazuje vnútroštátnemu 

súdu, aby neuplatnil vnútroštátne procesné normy, na základe ktorých získava 

rozhodnutie právoplatnosť, aj keby to umožnilo napraviť porušenie akéhokoľvek 

ustanovenia práva Spoločenstva predmetným rozhodnutím (pozri najmä rozsudky 

z 1. júna 1999, Eco Swiss, C-126/97, Zb. s. I-3055, body 47 a 48; Kapferer, už citovaný, 

bod 21, ako aj Fallimento Olimpiclub, už citovaný, bod 23). 

38      Ak neexistuje právna úprava Spoločenstva v predmetnej oblasti, podmienky 

vykonávania zásady právnej sily rozhodnutej veci musí stanoviť vnútroštátny právny 

poriadok v súlade so zásadou procesnej autonómie členských štátov. Tieto pravidlá však 

nesmú byť menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné vnútroštátne konania 

(zásada ekvivalencie), ani nesmú byť naformulované tak, aby v praxi spôsobili 

nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv uznaných právnym poriadkom 

Spoločenstva (zásada efektivity) (pozri najmä rozsudky Kapferer, už citovaný, bod 22, 

ako aj Fallimento Olimpiclub, už citovaný, bod 24). 

39      V prvom rade, pokiaľ ide o zásadu efektivity, treba pripomenúť, že Súdny dvor už 

rozhodol, že každý prípad, v ktorom sa vynára otázka, či vnútroštátne procesné 

ustanovenie znemožňuje, alebo nadmerne sťažuje uplatňovanie práva Spoločenstva, sa 

musí skúmať s prihliadnutím na postavenie tohto ustanovenia v celom konaní, priebeh 

konania a jeho osobitosti na rôznych stupňoch vnútroštátnych súdov. Na tento účel 

treba v prípade potreby vziať do úvahy základné zásady vnútroštátneho súdneho 

systému, akými sú ochrana práva na obhajobu, zásada právnej istoty a zásada riadneho 

priebehu konania (rozsudky zo 14. decembra 1995, Peterbroeck, C-312/93, Zb. s. I-4599, 

bod 14, a Fallimento Olimpiclub, už citovaný, bod 27). 



40      V prejednávanom prípade sa rozhodcovský rozsudok v spore vo veci samej stal 

právoplatným, lebo dotknutý spotrebiteľ nepodal proti uvedenému rozsudku žalobu 

o neplatnosť v lehote, ktorá je na tento účel stanovená. 

41      V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry je určenie primeraných 

prekluzívnych lehôt na podanie žaloby v záujme právnej istoty zlučiteľné s právom 

Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. decembra 1976, Rewe-Zentralfinanz 

a Rewe-Zentral, 33/76, Zb. s. 1989, bod 5; z 10. júla 1997, Palmisani, C-261/95, Zb. 

s. I-4025, bod 28, ako aj z 12. februára 2008, Kempter, C-2/06, Zb. s. I-411, bod 58). 

Takéto lehoty totiž nevedú k praktickej nemožnosti alebo nadmernému sťaženiu výkonu 

práv priznaných právom Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. septembra 

2002, Grundig Italiana, C-255/00, Zb. s. I-8003, bod 34). 

42      Je teda potrebné preskúmať primeranosť lehoty dvoch mesiacov, ktorá je stanovená 

v článku 41 ods. 4 zákona č. 60/2003, po uplynutí ktorej sa v prípade nepodania žaloby 

o neplatnosť rozhodcovský rozsudok stáva právoplatným a nadobúda právnu silu 

rozhodnutej veci. 

43      V prejednávanom prípade je namieste jednak konštatovať, že ako to Súdny dvor už 

uviedol, 60-dňovú lehotu na podanie opravného prostriedku nie je samu osebe možné 

kritizovať (pozri v tomto zmysle rozsudok Peterbroeck, už citovaný, bod 16). 

44      Uvedená prekluzívna lehota je primeraná v tom zmysle, že umožňuje posúdiť, či existujú 

dôvody na napadnutie rozhodcovského rozsudku, ako aj prípadne pripraviť žalobu 

o neplatnosť proti tomuto rozsudku. V tejto súvislosti treba uviesť, že v prejednávanej 

veci nebolo nijakým spôsobom uvedené, že by vnútroštátne procesné predpisy 

upravujúce podanie žaloby o neplatnosť rozhodcovského rozsudku a najmä lehota 

dvoch mesiacov, ktorá bola na tento účel stanovená, boli neprimerané. 

45      Na druhej strane treba upresniť, že podľa článku 41 ods. 4 zákona č. 60/2003 lehota 

začína plynúť od oznámenia rozhodcovského rozsudku. V spore vo veci samej sa 

spotrebiteľ nenachádzal v situácii, keď prekluzívna lehota začala plynúť, prípadne, keď 

už uplynula, bez toho, aby vedel o účinkoch nekalej rozhodcovskej doložky voči nemu. 



46      Za týchto okolností sa predmetná lehota zdá byť v súlade so zásadou efektivity, pokiaľ 

sama osebe nemôže prakticky znemožniť alebo nadmerne sťažiť výkon práv, ktoré 

v tomto zmysle spotrebiteľom vyplývajú zo smernice 93/13 (pozri v tomto zmysle 

rozsudok z 27. februára 2003, Santex, C-327/00, Zb. s. I-1877, bod 55). 

47      V každom prípade dodržiavanie zásady efektivity si za okolností ako v spore vo veci 

samej nemôže vyžadovať, aby vnútroštátny súd kompenzoval nielen opomenutie 

procesného charakteru spotrebiteľa, ktorý nepozná svoje práva, ako to bolo vo veci, 

ktorá viedla k vydaniu už citovaného rozsudku Mostaza Claro, ale taktiež aby úplne 

nahradil celkovú pasivitu dotknutého spotrebiteľa, akou je pasívny prístup žalovanej 

v spore vo veci samej, ktorá sa nezúčastnila na rozhodcovskom konaní, ani nepodala 

žalobu o neplatnosť proti rozhodcovskému rozsudku, ktorý sa z tohto dôvodu stal 

právoplatným. 

48      Vo svetle predchádzajúcich úvah je namieste konštatovať, že procesné pravidlá 

stanovené v španielskom systéme ochrany spotrebiteľov proti nekalým zmluvným 

podmienkam nespôsobujú nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv 

spotrebiteľov stanovených v predmetnej smernici. 

49      Ďalej, pokiaľ ide o zásadu rovnocennosti, táto zásada si vyžaduje, aby podmienky 

stanovené vnútroštátnou právnou úpravou na uplatnenie ex offo pravidla práva 

Spoločenstva neboli menej priaznivé ako podmienky uplatnenia ex offo obdobného 

pravidla rovnakej právnej sily vo vnútroštátnom práve (pozri v tomto zmysle najmä 

rozsudok zo 14. decembra 1995, van Schijndel a van Veen, C-430/93 a C-431/93, Zb. 

s. I-4705, body 13 a 17, ako aj citovanú judikatúru). 

50      S cieľom preveriť, či uvedená zásada bola v prejednávanom prípade dodržaná, prináleží 

vnútroštátnemu súdu, ktorý ako jediný priamo pozná vnútroštátne procesné postupy, 

preskúmať tak predmet, ako aj zásadné črty údajne podobných vnútroštátnych 

opravných prostriedkov (pozri najmä rozsudok zo 16. mája 2000, Preston a i., C-78/98, 

Zb. s. I-3201, body 49 a 56). Na účely posúdenia, ku ktorému bude musieť vnútroštátny 

súd pristúpiť, mu Súdny dvor môže poskytnúť pomoc pri výklade práva Spoločenstva 

(pozri rozsudok Preston a i., už citovaný, bod 50). 



51      Ako to bolo uvedené v bode 30 predmetného rozsudku, je vhodné upresniť, že článok 6 

ods. 1 smernice 93/13 je imperatívnym ustanovením. Okrem toho treba zdôrazniť, že 

podľa judikatúry Súdneho dvora predmetná smernica ako celok predstavuje podľa 

článku 3 ods. 1 písm. t) ES opatrenie nevyhnutné na splnenie poslania zvereného 

Európskemu spoločenstvu a najmä na zvýšenie životnej úrovne a kvality života v celom 

Spoločenstve (rozsudok Mostaza Claro, už citovaný, bod 37). 

52      Vzhľadom na povahu a význam všeobecného záujmu, na ktorom sa zakladá ochrana 

spotrebiteľov, ktorú smernica 93/13 zabezpečuje, je namieste konštatovať, že článok 6 

uvedenej smernice musí byť považovaný za ustanovenie rovnocenné s vnútroštátnymi 

pravidlami, ktoré majú v rámci vnútroštátneho právneho poriadku právnu silu noriem 

verejného poriadku. 

53      Z uvedeného vyplýva, že ak vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon 

právoplatného rozhodcovského rozsudku, musí podľa vnútroštátnych procesných 

pravidiel preskúmať ex offo rozpor rozhodcovskej doložky s vnútroštátnymi predpismi 

v oblasti verejného poriadku, musí takisto preskúmať ex offo nekalú povahu 

rozhodcovskej doložky v súvislosti s článkom 6 uvedenej smernice hneď po tom, ako je 

súd oboznámený s právnymi a so skutkovými okolnosťami potrebnými na tento účel 

(pozri v tomto zmysle rozsudok Pannon GSM, už citovaný, bod 32). 

54      Túto povinnosť má aj vnútroštátny súd, ktorý v rámci vnútroštátneho súdneho systému 

disponuje právomocou preskúmať ex offo rozpor takejto podmienky s vnútroštátnymi 

predpismi v oblasti verejného poriadku (pozri v tomto zmysle rozsudky van Schijndel 

a van Veen, už citovaný, body 13, 14 a 22, ako aj Kempter, už citovaný, bod 45). 

55      Pokiaľ ide o spor vo veci samej, podľa španielskej vlády je vnútroštátny súd, ktorý 

rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, príslušný na 

preskúmanie ex offo neplatnosti rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve uzavretej 

medzi spotrebiteľom a predajcom alebo poskytovateľom služieb z toho dôvodu, že táto 

doložka je v rozpore s vnútroštátnymi predpismi v oblasti verejného poriadku. Táto 

právomoc bola okrem toho potvrdená vo viacerých nedávnych rozsudkoch Audiencia 

Provincial de Madrid, ako aj Audiencia Nacional. 



56      Vnútroštátnemu súdu teda prináleží preskúmať, či je to tak v prejednávanom spore. 

57      Pokiaľ ide o následky určenia súdu povereného výkonom rozhodcovského rozsudku, že 

v zmluve uzavretej medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom existuje 

nekalá rozhodcovská doložka, je vhodné pripomenúť, že článok 6 ods. 1 smernice 93/13 

vyžaduje, aby členské štáty stanovili, že nekalé podmienky nie sú „podľa ich 

vnútroštátneho práva“ pre spotrebiteľov záväzné. 

58      Ako to vo svojich písomných pripomienkach navrhla maďarská vláda, vnútroštátnemu 

súdu prináleží vyvodiť všetky následky, ktoré podľa vnútroštátneho práva vyplývajú 

z existencie nekalej rozhodcovskej doložky v súvislosti s rozhodcovským rozsudkom, ak 

uvedená doložka nemôže byť voči spotrebiteľovi záväzná. 

59      Vzhľadom na predchádzajúce je nutné odpovedať na položenú otázku tak, že smernica 

93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na 

výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti 

spotrebiteľa, musí hneď po tom, ako sa oboznámi s právnymi a so skutkovými 

okolnosťami potrebnými na tento účel, preskúmať ex offo nekalú povahu rozhodcovskej 

doložky uvedenej v zmluve uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom v rozsahu, 

v akom podľa vnútroštátnych procesných pravidiel môže takéto posúdenie vykonať 

v rámci obdobných opravných prostriedkov vnútroštátnej povahy. Ak je to tak, prináleží 

vnútroštátnemu súdu vyvodiť všetky dôsledky, ktoré z toho podľa daného 

vnútroštátneho práva vyplývajú, s cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ nebol uvedenou 

doložkou viazaný. 

 O trovách 

60      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania 

vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu 

v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny 

súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu 

dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. 



Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto: 

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 

zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu na 

výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, 

musí hneď po tom, ako sa oboznámi s právnymi a so skutkovými okolnosťami potrebnými 

na tento účel, preskúmať ex offo nekalú povahu rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve 

uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom v rozsahu, v akom podľa vnútroštátnych 

procesných pravidiel môže takéto posúdenie vykonať v rámci obdobných opravných 

prostriedkov vnútroštátnej povahy. Ak je to tak, prináleží vnútroštátnemu súdu vyvodiť 

všetky dôsledky, ktoré z toho podľa daného vnútroštátneho práva vyplývajú, s cieľom 

zabezpečiť, aby spotrebiteľ nebol uvedenou doložkou viazaný. 

 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. novembra 2010, sp. zn.: 

3 Cdo 8/2010 (možnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa voči jednému z 

manželov z majetku patriaceho do BSM), publikované z Zbierke stanovísk NS a 

rozhodnutí súdov SR č. 6/2015 

Pohľadávka veriteľa voči manželovi, ktorá vznikla za trvania jeho skoršieho manželstva, 

nemôže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, ktorý bol nadobudnutý za trvania jeho neskoršieho manželstva. 

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. novembra 2010 sp. zn. 3 Cdo 8/2010)  

Z odôvodnenia:  

Žalobkyňa sa v konaní domáhala vylúčenia veci [nehnuteľností v katastrálnom území X., 

ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. X. a vedené ako parcela č. X. – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 234 m2 , dom súpisné č. X. na parcele č. X. (ďalej len 

„nehnuteľnosti“)] z exekúcie vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. Er 421/1996. 

Argumentovala tým, že nehnuteľnosti boli nadobudnuté kúpnou zmluvou, na základe ktorej 

katastrálny úrad povolil vklad do katastra 17. októbra 2005. Nehnuteľnosti tvoria predmet 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) – žalobkyne a X., s ktorým 



uzavrela manželstvo 5. februára 2000. Uvedená exekúcia sa vedie proti X. na vymoženie 

pohľadávky žalovaného, ktorá vznikla ešte v čase pred uzavretím manželstva žalobkyne a X. 

Ide o pohľadávku v zmysle rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 11. mája 1993 č.k. 12 C 

206/1992-32 (toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. apríla 1995), ktorým bola X. 

uložená povinnosť zaplatiť žalovanému sumu 160 000 Sk s príslušenstvom. Podľa názoru 

žalobkyne nemôže byť pohľadávka, ktorá vznikla pred uzavretím jej manželstva s X., pri 

exekúcii uspokojená z majetku patriaceho do ich BSM.  

Žalovaný popieral opodstatnenosť žaloby a s poukazom na § 147 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka tvrdil, že uvedená pohľadávka môže byť uspokojená aj z vecí v tomto BSM. 

Vzhľadom na to nie je daný dôvod na vylúčenie nehnuteľností z predmetnej exekúcie. 

 Okresný súd Bratislava III rozsudkom zo 4. septembra 2008 č.k. 45 C 153/2007-34 v 

spojení s opravným uznesením z 13. mája 2009 č.k. 45 C 153/2007-61 vylúčil nehnuteľnosti z 

vyššie označenej exekúcie; rozhodol tiež o náhrade trov konania. V odôvodnení poukázal na 

výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že žalovaný (ako osoba 

oprávnená z rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 11. mája 1993 č.k. 12 C 206/1992-32) 

podal 17. októbra 1996 návrh na vykonanie exekúcie proti X. na vymoženie sumy 160 000 Sk 

s príslušenstvom. V rámci exekúcie má byť v danom prípade uspokojená pohľadávka, ktorá 

vznikla pred uzavretím manželstva X. a X. Podľa právneho názoru súdu prvého stupňa by táto 

pohľadávka žalovaného mohla byť pri exekúcii uspokojená z nehnuteľností len v prípade, ak 

by vznikla za trvania ich manželstva [od 5. februára 2000 (deň uzavretia manželstva) do 10. 

septembra 2007 (deň nadobudnutia právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Galanta z 26. 

júla 2007 č. k. 10 C 53/2007-28, ktorým bolo ich manželstvo rozvedené)]. Keďže uvedená 

pohľadávka nevznikla v tomto časovom rozmedzí, ale za trvania predchádzajúceho manželstva 

X., nie je možné uspokojiť ju z nehnuteľností. Súd prvého stupňa vzhľadom na to opodstatnene 

podanej excindačnej žalobe vyhovel.  

Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 17. septembra 2009 sp. 

zn. 12 Co 289/2008 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej zmenil tak, že 

žalobu zamietol. Rozhodol tiež o náhrade trov prvostupňového a odvolacieho konania. Súdu 

prvého stupňa vytkol, že vec po právnej stránke nesprávne právne posúdil. Poukázal na 

ustanovenia § 37 ods. 2 a § 55 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a 



exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a 

uviedol, že nehnuteľnosti patria do BSM žalobkyne a X. ako bývalých manželov, a preto v 

súlade s uvedenými zákonnými ustanoveniami môžu byt‘ predmetom exekúcie, nakoľko 

pohľadávka veriteľa (žalovaného) len jedného z manželov, proti ktorému sa vedie exekučné 

konanie, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Inštitút 

BSM ako i výpočet vecí, ktoré do BSM patria, upravujú ustanovenia § 143 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. V prejednávanej veci je síce nesporné, že pohľadávka žalovaného ako veriteľa 

bývalého manžela žalobkyne vznikla pred uzavretím manželstva žalobkyne a X., avšak 

uzavretie manželstva nemôže byť na prekážku uspokojenia pohľadávky veriteľa (žalovaného) 

ako oprávneného v exekučnom konaní. To znamená, že uzavretím manželstva so žalobkyňou 

sa X. nezbavil svojej povinnosti uloženej exekučným titulom. „Odvolací súd sa v plnom rozsahu 

stotožnil s právnym názorom žalovaného, že Stanoviská a rozhodnutia vo veciach 

občianskoprávnych Zbierka stanovísk NS a súdov SR 6/2015  

v zmysle platnej právnej úpravy – Exekučného poriadku a Občianskeho zákonníka 

expressis verbis a napokon ani použitím výkladu týchto zákonných predpisov a contrario, 

nevyplýva, že majetok v BSM manželov, ktorí manželstvo uzavreli až po tom, ako voči jednému 

z manželov bolo začaté exekučné konanie, nebolo možné postihnúť exekúciou. Odvolací súd z 

týchto dôvodov napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej zmenil podľa § 220 

O.s.p. a žalobu zamietol. O trovách rozhodol podľa § 224 ods. 2 O.s.p., § 151 ods. 1 a 2 O.s.p. 

a § 142 O.s.p. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, v ktorom 

namietla, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 

ods. 2 písm. c/ O.s.p.). S poukazom na § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka uviedla, že možnosť 

postihnutia majetku v BSM v prípade existencie dlhu jedného z manželov prichádza do úvahy 

len ak dlh vznikol za trvania manželstva. Navyše, ide tu len o možnosť (a nie zákonnú 

povinnosť) uspokojenia takéhoto dlhu z majetku v BSM. K uspokojeniu pohľadávky z majetku 

v BSM možno pristúpiť až vtedy, ak ju nemožno uspokojiť z majetku dlžníka. Až keď manžel 

takýto výlučný majetok nemá, prípadne jeho rozsah nepostačuje na uspokojenie pohľadávky, 

nastupuje možnosť uspokojenia pohľadávky z majetku v BSM. V danom prípade malo byť preto 

rozhodujúce zistenie, či X. nemá majetok v jeho výlučnom vlastníctve, či (ne)došlo k 

vyporiadaniu BSM X. a jeho predchádzajúcej manželky, a či za trvania ich manželstva (ne)došlo 



k niektorej z modifikácií BSM. Podľa názoru dovolateľky mali byť tieto skutočnosti skúmané v 

exekučnom konaní.  

Dovolateľka zdôraznila, že pohľadávka dlžníka uzavretím nového manželstva v žiadnom 

prípade nezanikla, mení sa len okruh majetku z ktorého môže byť uspokojená. Nesprávny je 

názor odvolacieho súdu, že z platnej právnej úpravy nevyplýva, že majetok v BSM manželov, 

ktorí manželstvo uzavreli až po tom, ako bolo voči jednému z nich začaté exekučné konanie, 

nemožno postihnúť exekúciou. Podľa žalobkyne z (hmotnoprávneho) ustanovenia § 147 ods. 

1 Občianskeho zákonníka, na ktoré nadväzuje (procesnoprávne) ustanovenie § 37 ods. 2 

Exekučného poriadku logicky vyplýva, že aby pohľadávka len jedného z manželov mohla byť 

uspokojená z majetku patriaceho do BSM, musia byť splnené dve podmienky: a/ musí ísť o 

pohľadávku len jedného z manželov a b/ pohľadávka musí vzniknúť za trvania manželstva. V 

danom prípade nie je naplnený druhý zákonný predpoklad. Vzhľadom na to pohľadávku 

žalovaného nebolo možné uspokojiť z majetku v BSM žalobkyne a X. Napokon neobstojí ani 

názor odvolacieho súdu, že si mohli dohodnúť v súlade s ustanovením § 143a Občianskeho 

zákonníka zákonom stanovený rozsah ich BSM, a tak ho rozšíriť alebo zúžiť, čím by vylúčili 

postihnutie majetku patriaceho do BSM. Z týchto dôvodov žalobkyňa žiadala, aby dovolací súd 

buď napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zmenil tak, že potvrdí rozsudok súdu prvého 

stupňa, alebo napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na 

ďalšie konanie.  

Žalovaný sa v plnom rozsahu stotožnil s právnymi závermi odvolacieho súdu a jeho 

rozhodnutie označil za vecne správne. Z týchto dôvodov žiadal dovolanie zamietnuť. 

 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 10a ods. 

1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) zastúpená 

advokátom (§ 241ods. 1 O.s.p.), proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorý možno napadnúť 

dovolaním (§ 238 ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 

O.s.p.) dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie treba zrušiť.  

Žalobkyňa namieta, že napadnutý rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení 

veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Tento dovolací dôvod vyvodzuje z toho, že odvolací súd v 

danom prípade nesprávne interpretoval ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka v 

spojení s § 37 ods. 2 Exekučného poriadku.  



Podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, 

ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku 

patriaceho do BSM. Toto ustanovenie rieši ochranu tretích osôb z hľadiska uspokojenia ich 

majetkových práv niektorým z bezpodielových spoluvlastníkov aj z tých vecí, ktorých je dlžník 

bezpodielovým spoluvlastníkom. Vyplýva to zo zásady, že v BSM neexistujú podiely 

spoluvlastníkov na spoločnej veci, voči ktorému by sa mohlo obmedziť vymáhanie pohľadávky 

veriteľa jedného z manželov. Preto zákon za podmienok v ňom stanovených umožňuje 

uspokojiť pohľadávku pri výkone rozhodnutia aj zo spoločného majetku patriaceho do BSM. 

Predpokladom na postup podľa tohto ustanovenia je, aby išlo o pohľadávku vzniknutú len voči 

jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a aby sa výkon rozhodnutia viedol 

aj na majetok, ktorý patrí do BSM. Vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, 

ktorý nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok. Tento manžel je však povinný strpieť, aby 

veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do 

BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia majú byť postihnuté 

veci, ktoré tvoria predmet BSM, sa manžel dlžníka stáva účastníkom konania (§ 37 ods. 1 

Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie Stanoviská a rozhodnutia vo veciach 

občianskoprávnych Zbierka stanovísk NS a súdov SR 6/2015  

§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa 

exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z 

exekúcie. V preskúmavanej veci uzavrel dlžník v rôznych časových obdobiach niekoľko 

manželstiev; v dôsledku toho treba hľadať zákonu zodpovedajúcu odpoveď na otázku, či 

pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania skoršieho manželstva, 

alebo pred uzavretím neskoršieho manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i 

z majetku patriaceho do toho BSM, vznik ktorého (ako právneho inštitútu a zároveň ako 

určitého spôsobu nadobúdania vecí do majetkového spoločenstva muža a ženy) bol založený 

uzavretím neskoršieho manželstva. Pri riešení tejto otázky treba prihliadnuť na právnu úpravu 

obsahu a účelu manželstva.  

Manželstvo definuje v § 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“) ako zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na 

základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení 

podmienok ustanovených týmto zákonom. V zmysle § 1 ods. 2 Zákona o rodine je účelom 



manželstva vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu 

detí. Z povahy tohto spoločenstva vyplýva, že (medziiným) ide tiež o spoločenstvo majetkové 

– manželia vstupujú do majetkových vzťahov medzi sebou navzájom a aj do majetkových 

vzťahov voči tretím osobám. Majetkovým spoločenstvom je podľa súčasnej právnej úpravy 

BSM. Z uvedenej povahy manželstva (chápaného aj ako majetkového spoločenstva muža a 

ženy) treba vychádzať aj pri interpretácii ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Podľa právneho názoru dovolacieho súdu zodpovedá obsahu a účelu ustanovenia § 147 ods. 

1 Občianskeho zákonníka len taká interpretácia, v zmysle ktorej môže byť pri výkone 

rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do BSM iba taká pohľadávka veriteľa jedného z 

manželov, ktorá vznikla za trvania toho manželstva, s uzavretím ktorého je spojený vznik BSM 

k veci postihnutej exekúciou. To znamená, že pohľadávka len jedného z manželov, ktorá 

vznikla pred uzavretím manželstva s ním (prípadne aj za trvania jeho skoršieho manželstva 

alebo za existencie jeho iného BSM) alebo ktorá vznikla po zániku jeho manželstva, nemôže 

byť uspokojená z majetku patriaceho do BSM. 

 V prejednávanej veci bolo z hľadiska skutkového celkom nesporné, že pohľadávka 

žalovaného voči X. vznikla pred uzavretím manželstva X. a žalobkyne. Na túto skutkovú 

okolnosť poukázal aj odvolací súd. Aj pri jej zohľadnení dospel však k nesprávnemu právnemu 

záveru, že napriek tomu môže byť aj takáto pohľadávka uspokojená z nehnuteľností v BSM 

žalobkyne a X. Pre takýto právny záver ale § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka nedáva žiadny 

podklad. Uvedené ustanovenie umožňuje uspokojenie pohľadávky veriteľa len jedného z 

manželov z majetku patriaceho do BSM iba ak ide o pohľadávku, ktorá vznikla za trvania ich 

manželstva. Alebo naopak: toto ustanovenie nepripúšťa uspokojenie pohľadávky veriteľa len 

jedného z manželov z majetku patriaceho do BSM, pokiaľ pohľadávka vznikla pred uzavretím 

manželstva alebo po jeho zániku. 

 Zo všetkých skutkovo a právne relevantných okolností danej veci je zrejmé, že v tomto 

prípade boli v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka za predmet 

exekúcie označené aj nehnuteľnosti v BSM žalobkyne a X., z ktorých mala byť uspokojená 

pohľadávky žalovaného voči X., ktorá ale jednoznačne vznikla pred uzavretím manželstva 

žalobkyne a X. Právny názor odvolacieho súdu, že v tomto prípade nie sú splnené predpoklady 

pre vylúčenie nehnuteľností z exekúcie, je preto nesprávny.  



Najvyšší súd z týchto dôvodov napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil (§ 243b 

O.s.p.) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 

 

Uznesenie Ústavného súdu SR z 2. mája 2018, sp. zn. III. ÚS 180/2018 (exekúcia 

členského podielu v bytovom družstve) 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. mája 2018 predbežne 

prerokoval sťažnosť , , zastúpeného obchodnou spoločnosťou PUCHALLA, SLÁVIK & partners 

s. r. o., Kmeťova 24, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Martin Puchalla, vo 

veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Humenné sp. zn. 10 

Er 69/2006 z 15. mája 2017 a takto 

 

rozhodol: 

 

Sťažnosť o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú. 

 

Odôvodnenie: 

 

I. 

 

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 10. augusta 2017 

doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného 

práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a 

práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uznesením Okresného súdu Humenné (ďalej len 

„okresný súd“) sp. zn. 10 Er 69/2006 z 15. mája 2017 (ďalej len „napadnuté uznesenie“). 

 

2. Sťažovateľ v sťažnosti uviedol nasledujúce skutočnosti: „Dňa 21.04.2004 poskytol sťažovateľ 

http://merit.slv.cz/10Er69/2006
http://merit.slv.cz/10Er69/2006
http://merit.slv.cz/10Er69/2006


, , bytom pôžičku vo výške 487.000,- Sk, ktorú tento od sťažovateľa podvodne vylákal, za ktorý 

skutok bol právoplatne odsúdený rozsudkom OS Košice II, sp.zn.: 6T 136/05 zo dňa 21.02.2006 

na trest odňatia slobody v trvaní 16 mesiacov... Okresný súd Humenné (ďalej len OS Humenné) 

vydal dňa 28.11.2005 platobný rozkaz sp.zn.: 10Ro/169/2005, ktorým zaviazal k úhrade 

650.000,- Sk sťažovateľovi. Na základe tohto exekučného titulu vydal súdny exekútor 

upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré bolo doručené dňa 29.03.2006. V rámci exekučného 

konania bolo zistené, že povinný nemá žiaden relevantný majetok, okrem členského podielu 

v bytovom družstve v Humennom, ktoré ho oprávňuje k užívaniu bytu. Napriek 

prebiehajúcemu exekučnému konaniu však povinný previedol tento členský podiel dňa 

9.10.2006 na svoju dcéru, za zostatkovú hodnotu členského podielu, teda nie za trhovú cenu, 

čím ukrátil svojho veriteľa - sťažovateľa. Sťažovateľ sa žalobou na OS Humenné domáhal 

určenia neúčinnosti právneho úkonu. Po ôsmich rokoch rozhodovania na všetkých stupňoch, 

nakoniec OS Humenné rozhodol o právnej neúčinnosti predmetnej Dohody o prevode 

členských práv a povinností rozsudkom sp.zn.: 15 C/212/2014 zo dňa 19.02.2015, ktorý 

rozsudok bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Prešove sp.zn.: 8Co/135/2015 zo dňa 

26.10.2015 a nadobudol právoplatnosť dňa 04.12.2015.“ 

 

3. Zo sťažnosti a z jej príloh tiež vyplýva, že uznesením č. k. 10 Er 69/2006-146 z 5. decembra 

2016 okresný súd rozhodol o zastavení exekučného konania predajom iného majetkového 

práva – členského podielu v bytovom družstve, proti ktorému sťažovateľ ako oprávnený podal 

sťažnosť, ktorú však okresný súd napadnutým uznesením zamietol. Sťažnosť bola zamietnutá 

z dôvodu, že na členský podiel v bytovom družstve nie je možné vykonať exekúciu. 

 

2 4. Podľa sťažovateľa neobstojí argumentácia okresného súdu, že Exekučný poriadok 

exekúciu na členský podiel v bytovom družstve nepripúšťa, pretože v ňom nie je výslovne 

upravená. Poukázal na § 113 Exekučného poriadku, ktorý umožňuje vykonať exekúciu na tzv. 

iné majetkové práva, pričom ustanovenia § 113a a § 113b nevyčerpávajú konkretizáciu týchto 

iných majetkových práv. Sťažovateľ v tejto súvislosti poukázal aj na § 260 Obchodného 

zákonníka, ktorý ustanovuje subsidiaritu ustanovení o obchodných spoločnostiach voči 

ustanoveniam o družstve. Tiež uviedol, že neobstojí ani poukaz na § 320 ods. 2 Občianskeho 

súdneho poriadku, ktorým okresný súd v napadnutom uznesení argumentuje. Podľa jeho 

názoru tento sa na vec nevzťahuje, keďže je (bol) úpravou výlučne pre účely výkonu 
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rozhodnutia, a teda absencia akéhokoľvek ustanovenia v Exekučnom poriadku práve naopak 

naznačuje zámer zákonodarcu tento spôsob v exekúcií pripustiť. Tento záver podľa sťažovateľa 

potvrdzuje aj fakt, že Exekučný poriadok je predpisom špeciálnym. 

 

5. Sťažovateľ tiež poukázal na to, že „Trvalo takmer 10 rokov, kým rozhodovanie o neúčinnosti 

právneho úkonu prešlo všetkými inštanciami, ktoré nakoniec právoplatne potvrdili, že právny 

úkon, Dohoda o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve je voči sťažovateľovi 

právne neúčinná a tento sa v exekúcii môže domáhať svojich nárokov.“. U sťažovateľa tak bola 

vyvolaná istota, že „takmer 10 ročné konanie je vedené účelne a bude viesť k uspokojeniu jeho 

práva v exekúcii práve spôsobom, pre ktorý sa odporovacia žaloba podáva“. Podľa neho 

„Úplne v rozpore s princípom právnej istoty však po uplynutí dlhého času, rodinných tragédií 

a napokon aj neúčelného vynaloženia ďalších finančných prostriedkov OS Humenné pri 

exekúcii na podklade úspešného odporovania rozhodol o zastavení exekúcie, čím zmaril 

možnosť dosiahnutia spravodlivosti sťažovateľom a odňal mu právo na účinnú súdnu ochranu 

jehopráv.“. 

 

6. Na základe uvedeného sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd v náleze vyslovil, že napadnutým 

uznesením okresný súd porušil jeho základné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo podľa 

čl. 6 ods. 1 dohovoru, aby napadnuté uznesenie okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 

konanie a aby prikázal okresnému súdu zaplatiť sťažovateľovi náhradu trov konania. 

 

 II. 

 

7. Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo 

právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo 

ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská 

republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto 

práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 

 

8. Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o 

organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) každý návrh predbežne 
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prerokuje na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon 

neustanovuje inak. Pri predbežnom prerokovaní každého návrhu ústavný súd skúma, či 

dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde nebránia jeho prijatiu na ďalšie 

konanie. Podľa tohto ustanovenia návrhy vo veciach, na prerokovanie ktorých nemá ústavný 

súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú zákonom predpísané náležitosti, neprípustné návrhy 

alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže 

ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. 

Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. 

 

9. O zjavnú neopodstatnenosť sťažnosti ide vtedy, keď namietaným postupom všeobecného 

súdu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil 

sťažovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným 

postupom alebo rozhodnutím všeobecného súdu a základným právom alebo slobodou, 

porušenie ktorých namietal, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú sťažnosť 

preto možno považovať tú sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej ústavný súd nezistil 

žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by 

mohol posúdiť po jej prijatí na ďalšie konanie (IV. ÚS 92/04, III. ÚS 168/05, II. ÚS 

172/2011, I.ÚS143/2014). 

 

4 10. Podľa svojej konštantnej judikatúry ústavný súd nemá zásadne oprávnenie preskúmavať, 

či v konaní pred všeobecnými súdmi bol náležite zistený skutkový stav a aké právne závery zo 

skutkového stavu všeobecný súd vyvodil (II. ÚS 21/96, III. ÚS 151/05). Vo všeobecnosti úlohou 

súdnej ochrany ústavnosti poskytovanej ústavným súdom napokon nie je ani chrániť občana 

pred skutkovými omylmi všeobecných súdov, ale chrániť ho pred takými zásahmi do jeho práv, 

ktoré sú z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné (I. ÚS 17/01). Z rozdelenia 

súdnej moci v ústave medzi ústavný súd a všeobecné súdy totiž vyplýva, že ústavný súd nie je 

opravnou inštanciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov. Úlohou 

ústavného súdu nie je zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha 

interpretácia a aplikácia zákonov. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu 

zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou, prípadne medzinárodnou 

zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 ústavy (I. ÚS 13/01, I. ÚS 120/04). 
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11. Z postavenia ústavného súdu vyplýva, že môže preskúmavať také rozhodnutie 

všeobecných súdov, ak v konaní, ktoré mu predchádzalo, alebo samotným rozhodnutím došlo 

k porušeniu základného práva alebo slobody, pričom skutkové a právne závery všeobecného 

súdu môžu byť predmetom preskúmania vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne 

neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a 

neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (I. ÚS 

13/00, m. m. I. ÚS 37/95, II. ÚS 58/98, I. ÚS 5/00, I. ÚS 17/00). 

 

12. Ústavný súd z tohto hľadiska preskúmal napadnuté uznesenie okresného súdu, pričom 

nezistil takú skutočnosť, ktorá by signalizovala svojvoľný postup okresného súdu nemajúci 

oporu v zákone. Okresný súd vo svojom uznesení uviedol nasledujúce: «25. Povinný v podanej 

sťažnosti namietal, že konajúci súd nebral do úvahy rozsudok zo dňa 15.12.2015, ktorým 

rozhodol o neúčinnosti právneho úkonu. Súd zistil, že rozsudkom Okresného súdu Humenné 

spis. zn. 15C/2012/2014-472 zo dňa 19.02.2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v 

Prešove spis. zn.8Co/135/2015 zo dňa 26.10.2015 súd určil, že dohoda o prevode členských 

práv a povinností uzavretá dňa 09.10.2006 medzi , a , ako prevodcami na strane jednej a , ako 

nadobúdateľom na strane druhej je voči navrhovateľovi , právne neúčinná. Súd prvého stupňa 

opätovne poukazuje na tú skutočnosť, že v danom prípade bolo rozhodnuté len o neúčinnosti 

právneho úkonu - dohody o prevode členských práv a povinností voči navrhovateľovi 

(oprávnenému). Súd v tejto veci nerozhodol o tom, že členský podiel v bytovom družstve môže 

alebo nemôže byť predmetom exekúcie. 26. K ďalšiemu bodu sťažnosti v ktorom povinný 

poukázal na jednotlivé predpoklady, ktoré musia byť splnené podľa § 113 Exekučného 

poriadku, aby iné majetkové právo - členský podiel v bytovom družstve mohol byť predmetom 

exekúcie, ktoré podložil priloženými judikátmi súd prvého stupňa uvádza nasledovné. 27. 

Exekučný poriadok v ustanovení § 113 upravuje spôsob exekúcie postihnutím majetkových 

práv. Predmetom exekúcie podľa tohto ustanovenia môžu byť práva povinného, ktoré 

kumulatívne spĺňajú zákonom ustanovené predpoklady. Iným majetkovým právom sa v tomto 

zmysle rozumie majetkové právo, ktoré nie je peňažnou pohľadávkou, nie je spojené výlučne 

s osobou povinného a je prevoditeľné. Takým právom je napr. právo na vydanie alebo dodanie 

veci, právo majiteľa patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, ochrannej zámky alebo topografie 

polovodičových výrobkov, obchodný podiel. Dané ustanovenie exekučného poriadku je 

všeobecným ustanovením, ktoré upravuje exekúciu iných majetkových práv. Exekúcia 
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konkrétnych majetkových práv je upravená v ust. § 113a a § 113b Exekučného poriadku. Súd 

poukazuje na to, že členský podiel v bytovom družstve je svojím charakterom iným 

majetkovým právom. V rámci ustálenej súdnej praxe je definované ako súbor majetkových a 

nemajetkových práv a povinnosti člena družstva. Majetkový aspekt resp. právo nie je možné 

zo súboru týchto práv vyčleniť ako samostatné majetkové právo, ktoré by mohlo byť 

predmetom exekúcie v zmysle citovaného ustanovenia Exekučného poriadku. Exekučný 

poriadok vyslovene upravuje v § 113b len exekúciu obchodného podielu, ktorá z hľadiska 

hmotnoprávnej úpravy prichádza do úvahy vo verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej 

spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Nakoľko je právna úprava družstiev (čo sa 

týka napr. vzniku, zrušenia, zániku, základného imania, členského podielu) obsiahnutá v 

Obchodnom zákonníku dostatočná, nemožno podľa názoru súdu subsidiárne aplikovať 

ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré pripúšťajú exekúciu na obchodný podiel v spojení 

s ustanovením § 113b Exekučného poriadku na exekúciu členského podielu v bytovom 

družstve. Takýto extenzívny výklad by bol v hrubom rozpore s ustanoveniami Obchodného 

zákonníka z ktorých vyplýva nemožnosť viesť exekúciu postihnutím členského podielu v 

bytovom družstve za trvania členstva. Súd ďalej poukazuje, že nemôže postupovať podľa 

uznesenia Najvyššího soudu ČR zo dňa 26.09.2002, spis. zn. 20 Cdo 101/2002, a rozsudku 

Najvyššího soudu ČR zo dňa 08.03.2010, spis. zn. 31 Cdo 2036/2008, ktoré podľa jeho názoru 

stanovili postup pri exekúciách iných nemajetkových práv, konkrétne členského podielu v 

bytovom družstve. Súd opätovne poukazuje na skutočnosť, že v českom právnom poriadku je 

výslovne upravená možnosť, viesť exekúciu touto formou (§ 63 zákona 120/2001 Zb. o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti - exekučný řád) a taktiež to, že vykonaním exekúcie 

na členský podiel zaniká členstvo v družstve (zrušený Obchodný zákonník a v súčasnosti platný 

zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních spoločnostech a družstvech - zákon o obchodních 

korporacích). Súd konštatuje, že dané rozhodnutia nie je možné aplikovať v našom právnom 

poriadku, vzhľadom na to, že slovenské súdy nie sú viazané českým právnym poriadkom. Súd 

prvej inštancie ďalej poukazuje, na to, že ďalšie rozhodnutia, ktorými oprávnený poukazuje na 

možnosť vedenia exekúcie postihnutím členského podielu v bytovom družstve a ktoré určili 

hodnotu členského podielu, taktiež nemožno aplikovať nakoľko v uvedených rozhodnutiach 

bola vyčíslená len hodnota členstva spojená s nájmom družstevného bytu, keď už zaniklo 

členstvo a to v prípadoch, kedy dochádzalo k dedeniu členského podielu resp. k jeho 

vyporiadaniu v rámci BSM po rozvode. Ani v jednom z týchto rozhodnutí nebolo rozhodnuté 
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o možnosti vedenia exekúcie postihnutím členského podielu v bytovom družstve. ... 30. Súd 

prvej inštancie upriamuje pozornosť predovšetkým na ustanovenie § 61a Exekučného 

poriadku, podľa ktorého exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa 

tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie 

vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná. Účelom § 61a Exekučného poriadku je 

vylúčiť z exekúcie majetok, t. j. veci a práva, ktoré vzhľadom na svoj špecifický zákonom určený 

charakter nemôžu podliehať režimu exekučného konania. Takýmto osobitným predpisom bol 

aj nepochybne § 320 ods. 2 OSP, ktorý výslovne vylučoval prípustnosť výkonu rozhodnutia 

proti členovi družstva postihnutím členského podielu v stavebnom bytovom družstve za 

trvania členstva povinného. Nakoľko Civilný sporový poriadok už neobsahuje takéto 

ustanovenie, ktoré obsahoval Občiansky súdny poriadok, súd 

 za použitia ustanovenia čl. 4 ods. 2 základných pravidiel CSP, s odkazom na ust. § 320 ods. 2 

Občianskeho súdneho poriadku, ktoré stratilo účinnosť ku dňu 01. 07. 2016, ale ktoré danú 

situáciu jednoznačne riešilo, prejednal a rozhodol danú právnu vec podľa normy, ktorú by 

zvolil, ak by bol sám zákonodarcom a preto sťažnosť oprávneného proti uzneseniu zamietol. 

31. Podľa ustálenej judikatúry všeobecných súdov, konkrétne rozsudku Okresného súdu 

Prešov spis. zn. 16C/79/2011 zo dňa 29.03.2012, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v 

Prešove spis. zn. I6Co/160/2012 zo dňa 21.1.2013, v obdobnej veci konštatoval: „Členský 

podiel v bytovom družstve je totiž súbor majetkových a nemajetkových práv a povinností člena 

družstva. Majetkový aspekt, resp. právo nie je možné zo súboru týchto práv vyčleniť, ako 

samostatné majetkové právo, ktoré by mohlo byť predmetom exekúcie. Exekúcia nie je preto 

podľa ust. § 113 Exekučného poriadku prípustná (obdobne Krajský súd v Banskej Bystrici, č. 

k. 15Co 142/2007). Predmetom exekúcie by mohli byť, pokiaľ by sa dlžníčka stala jeho 

vlastníčkou.“ Aj v tomto prípade nie je povinný vlastníkom daného bytu, ale len jeho 

nájomcom. 32. Súd taktiež poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 2Cdo 

51/2008 zo dňa 28.10.2008 a uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. IV. ÚS 

84/08-15 zo dňa 06.03.2008, ktorý vylúčil prípustnosť výkonu rozhodnutia proti členovi 

družstva postihnutím členského podielu v stavebnom bytovom družstve za trvania členstva 

povinného. ... 34. Súd na záver dodáva, že exekúcia bola zastavená len v časti spôsobu 

vykonania exekúcie, a to predajom iného majetkového práva - členského podielu v Bytovom 

družstve Humenné, nakoľko postihovala inú majetkovú hodnotu, ktorá je právnymi predpismi 

vylúčená z exekúcie resp. exekúcii nepodlieha. V ostatnej časti exekúcia pokračuje ďalej a bude 
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len na súdnom exekútorovi, aby v súlade s ustanovením § 64 Exekučného poriadku určil 

najvhodnejší spôsob resp. spôsoby vykonania exekúcie, ktoré však budú v súlade s ustálenou 

rozhodovacou praxou súdov v obdobných prípadoch.» 

 

13. Okresný súd v podstatnej časti odôvodnenia svojho uznesenia č. k. 10 Er 69/2006-146 z 5. 

decembra 2016, proti ktorému bola zamietnutá sťažnosť napadnutým uznesením, uviedol: 

 

 «23. Ako vyplýva z vyššie citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka členský 

podiel člena v družstve predstavuje mieru účasti člena v danom družstve. Každý člen družstva 

zaplatením vstupného vkladu získava majetkovú účasť v družstve. Majetková účasť člena v 

družstve počas trvania členstva je majetkom družstva a až so zánikom členstva počas trvania 

členstva je spojený nárok člena družstva (povinného) na výplatu vyrovnacieho podielu. 

Nakoľko členstvo člena v bytovom družstve exekúciou nezaniká, nevzniká povinnému nárok 

na vyrovnací podiel a jeho majetková účasť v bytovom družstve je majetkom bytového 

družstva. Z uvedeného vyplýva, že exekúcia vedená daným spôsobom je neprípustná nakoľko 

postihuje majetok iného, ako osoby uvedenej v exekučnom titule, čiže bytového družstva, 

ktoré však nie je povinným z exekučného titulu. 24. Konajúci súd poukazuje na skutočnosť, že 

Obchodný zákonník v § 230 ustanovuje, že prevod práv a povinností spojených s členstvom v 

bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Z tohto ustanovenia 

jasne vyplýva, že k prevodu členstva (t.j. všetkých členských práv a povinností) z doterajšieho 

člena družstva na inú osobu, bez súhlasu predstavenstva bytového družstva je možný len na 

základe dohody. Pojem dohoda (synon. zmluva) je v teórii práva definovaná ako dvojstranný 

právny úkon, ktorý vzniká na základe dvoch vzájomných a obsahovo zhodných (súhlasných) 

prejavov vôle týchto strán. Na základe takejto dohody (zmluvy) vstupuje nadobúdateľ do 

všetkých práv a povinností člena družstva, ktorý na neho členstvo previedol. V tomto prípade 

by sa však mal prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve uskutočniť 

formou predaja na dražbe, ktorú vykoná súdny exekútor. To znamená, že k zániku členstva by, 

malo dôjsť bez súhlasu doterajšieho člena. Z toho logicky vyplýva, že na prevod členských práv 

týmto spôsobom, nie je možné toto ustanovenie obchodného zákonníka aplikovať. Vzhľadom 

na to, že vyššie citované ustanovenie dovoľuje previesť členské práva a povinnosti bez súhlasu 

predstavenstva bytového družstva len na základe dohody (zmluvy), súd dospel k záveru, že na 

http://merit.slv.cz/10Er69/2006


iné spôsoby prevodu členských práv a povinností je potrebný súhlas predstavenstva bytového 

družstva. 25. Obchodný zákonník v ustanovení § 231 obsahuje taxatívny (úplný, vyčerpávajúci) 

výpočet právnych skutočností spôsobujúce zánik členstva v družstve a to: písomnú dohodu, 

vystúpenie, vylúčenie, vyhlásenie konkurzu na majetok člena, zamietnutie návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena alebo zánik družstva, resp. smrť 

 (§232 Obchodného zákonníka).  

Ako vyplýva z ustálenej judikatúry vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby 

v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, 

jeho vzniku a zániku tiež v stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku 

členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách (Ro 57/1996). Nakoľko 

vyššie citované ustanovenie upravujúce zánik členstva v družstve neobsahuje, ako 

dôvod zániku členstva exekúciu členského podielu, prípadný predaj tohto podielu na 

dražbe, by nespôsobil zánik členstva v bytovom družstve, toto by naďalej trvalo a 

prípadný nadobúdateľ (kupujúci na dražbe), by sa členom družstva nestal. 26. Súd ďalej 

poukazuje na skutočnosť, že s členstvom fyzickej osoby v bytom družstve sú spojené 

členské práva. V prvom rade ide právo nájmu družstevného bytu, ako aj ďalšie práva ( 

napr. hlasovať na členskej schôdzi, byť volený do orgánov družstva, podieľať sa na 

zisku). Právna úprava nájmu je obsiahnutá v Občianskom zákonníku (zákon 

č. 40/1964 Zb.). Ďalšiu podrobnejšiu úpravu obsahujú stanovy jednotlivých bytových 

družstiev. Občiansky zákonník v rámci ustanovení upravujúcich zánik nájmu bytu (§ 710 

a nasl.) neobsahuje ustanovenie o tom, že nájom bytu zanikne aj exekúciou členského 

podielu v bytovom družstve. Takúto možnosť neupravujú ani stanovy Stavebného 

bytového družstva Humenné. Nakoľko prípadná exekúcia na členský podiel v bytovom 

družstve by nespôsobila zánik členstva povinného v bytovom družstve, nespôsobila by 

ani zánik jeho nájmu bytu. 27. Exekučný poriadok v ustanovení § 113 upravuje spôsob 

exekúcie postihnutím majetkových práv. Predmetom exekúcie podľa tohto 

ustanovenia môžu byť práva povinného, ktoré kumulatívne spĺňajú zákonom 

ustanovené predpoklady. Iným majetkovým právom sa v tomto zmysle rozumie 

majetkové právo, ktoré nie je peňažnou pohľadávkou, nie je spojené výlučne s osobou 

povinného a je prevoditeľné. Takým právom je napr. právo na vydanie alebo dodanie 

veci, právo majiteľa patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, ochrannej zámky alebo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-232
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#1


topografie polovodičových výrobkov, obchodný podiel. Dané ustanovenie exekučného 

poriadku je všeobecným ustanovením, ktoré upravuje exekúciu iných majetkových 

práv. Exekúcia konkrétnych majetkových práv je upravená v ust. § 113a a § 113b 

Exekučného poriadku. Súd poukazuje na to, že členský podiel v bytovom družstve je 

svojím charakterom iným majetkovým právom. V rámci ustálenej súdnej praxe je 

definované ako súbor majetkových a nemajetkových práv a povinnosti člena družstva. 

 

 Majetkový aspekt resp. právo nie je možné zo súboru týchto práv vyčleniť ako 

samostatné majetkové právo, ktoré by mohlo byť predmetom exekúcie v zmysle 

citovaného ustanovenia Exekučného poriadku. 27. Súd sa zaoberal aj poukazom 

oprávneného na uznesenie Najvyššího soudu ČR zo dňa 26.09.2002, sp. zn. 20 Cdo 

101/2002, ktoré podľa jeho názoru stanovilo postup pri exekúciách iných 

nemajetkových práv, konkrétne členského podielu v bytovom družstve. Súd poukazuje 

na to, že v českom právnom poriadku je výslovne upravená možnosť, viesť exekúciu 

touto formou (§ 63 zákona 120/2001 Zb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti - 

exekučný rád) a taktiež to, že vykonaním exekúcie na členský podiel zaniká členstvo v 

družstve (zrušený Obchodný zákonník a v súčasnosti platný zákon č. 90/2012 Sb. o 

obchodních spoločnostech a družstvech - zákon o obchodních korporacích). Súd 

konštatuje, že dané rozhodnutie nie je možné aplikovať v slovenskom právnom 

poriadku, vzhľadom na to, že slovenské súdy nie sú viazané českým právnym 

poriadkom. 28. Exekučný poriadok vyslovene upravuje v § 113b len exekúciu 

obchodného podielu, ktorá z hľadiska hmotnoprávnej úpravy prichádza do úvahy vo 

verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením 

obmedzeným. Nakoľko je právna úprava družstiev (čo sa týka napr. vzniku, zrušenia, 

zániku, základného imania, členského podielu) obsiahnutá v Obchodnom zákonníku 

dostatočná, nemožno podľa názoru súdu subsidiárne aplikovať ustanovenia 

Obchodného zákonníka, ktoré pripúšťajú exekúciu na obchodný podiel v spojení s 

ustanovením § 113b Exekučného poriadku na exekúciu členského podielu v bytovom 

družstve. Takýto extenzívny výklad by bol v hrubom rozpore s vyššie uvedenými 

ustanoveniami z ktorých vyplýva nemožnosť viesť exekúciu postihnutím členského 

podielu v bytovom družstve za trvania členstva. 29. Súd tiež poukazuje na 

ustanovenie § 17 ods. 5 zákona č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
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priestorov, ktoré stanovuje, že byty, ktoré sú predmetom prevodu do vlastníctva 

doterajšiemu nájomcovi, nemožno vydražiť podľa osobitného predpisu. Týmto 

zákonom je aj Exekučný poriadok. ...31. Súd dáva do pozornosti, ustálenú judikatúru 

všeobecných súdov, konkrétne rozsudok Okresného súdu Prešov spis. 

zn. 16C/79/2011 zo dňa 29.03.2012, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove 

spis. zn. 16Co/160/2012 zo dňa 21.1.2013, ktorý v obdobnej veci konštatoval: „Členský 

podiel v bytovom družstve je totiž súbor majetkových a nemajetkových práv a 

povinností člena družstva. Majetkový aspekt, resp. právo nie je možné zo súboru týchto 

práv vyčleniť, ako samostatné majetkové právo, ktoré by mohlo byť predmetom 

exekúcie. Exekúcia nie je preto podľa ust. § 113 Exekučného poriadku prípustná 

(obdobne Krajský súd v Banskej Bystrici, č. k. 15Co 142/2007). Predmetom exekúcie by 

mohli byť, pokiaľ by sa dlžníčka stala jeho vlastníčkou.“ Aj v tomto prípade nie je 

povinný vlastníkom daného bytu, ale len jeho nájomcom. 32. Súd taktiež poukazuje na 

uznesenie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 2Cdo 51/2008 zo dňa 28.10.2008 a najmä 

uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. IV. ÚS 84/08-15 zo dňa 

06.03.2008, ktorý vylúčil prípustnosť výkonu rozhodnutia proti členovi družstva 

postihnutím členského podielu v stavebnom bytovom družstve za trvania členstva 

povinného.» 

 

14. Skutkové a právne závery okresného súdu sú v napadnutom uznesení zdôvodnené 

riadne a presvedčivo, uznesenie nevykazuje znaky zjavnej neodôvodnenosti ani 

arbitrárnosti. Ústavný súd tak nezistil také zásahy do práv sťažovateľa, ktoré by boli z 

ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné. Rovnako nemožno dospieť ani 

k záveru, že by bol výklad okresného súdu z ústavného hľadiska neospravedlniteľný a 

neudržateľný v takej miere, aby v dôsledku toho mohlo dôjsť k porušeniu sťažovateľom 

označených práv zaručených čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Právne 

posúdenie sťažovateľovej veci zo strany okresného súdu je ústavne akceptovateľné a 

nemá znaky svojvôle alebo arbitrárnosti. 

 

15. Je potrebné opätovne zdôrazniť, že ústavný súd nie je ďalšou inštanciou v sústave 

všeobecného súdnictva, ale nezávislým orgánom ochrany ústavnosti pôsobiacim mimo 

tejto sústavy, pričom vo svojej judikatúre sa riadi zásadou minimalizácie zásahov do 
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rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, rozhodnutia ktorých sú v konaní o sťažnosti 

preskúmavané (napr. IV. ÚS 303/04, IV. ÚS 64/2010). Z tohto postavenia mu preto 

neprislúcha posudzovať vecnú správnosť právneho záveru, ku ktorému okresný súd pri 

interpretácii a aplikácii zákona dospel. Ústavný súd však musel zaujať stanovisko k 

tomu, či napadnuté uznesenie okresného súdu spĺňalo požiadavku ústavnosti 

(odôvodnenie majúce požadovanú kvalitu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 

dohovoru). 

 

16. Skutočnosť, že okresný súd v napadnutom uznesení zaujal právny názor, s ktorým 

sa sťažovateľ nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k záveru o zjavnej 

neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani oprávnenie 

ústavného súdu nahradiť jeho právny názor svojím vlastným. O svojvôli pri výklade a 

aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v 

prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by 

zásadne poprel ich účel a význam (II. ÚS 122/05). Podľa názoru ústavného súdu sa 

okresný súd v napadnutom uznesení takéhoto výkladu či aplikácie zákonného predpisu 

nedopustil. 

 

17. Vzhľadom na uvedené ústavný súd dospel k záveru, že medzi napadnutým 

uznesením okresného súdu a základným právom sťažovateľa na súdnu ochranu podľa 

čl. 46 ods. 1 ústavy a tiež jeho právom na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 

dohovoru neexistuje taká príčinná súvislosť, ktorá by reálne signalizovala možnosť po 

prípadnom prijatí sťažnosti na ďalšie konanie vysloviť porušenie ním označených práv. 

 

18. Na základe uvedených skutočností, vzhľadom na postavenie ústavného súdu vo 

vzťahu k rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a s poukazom na to, že obsahom 

základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé 

súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru nie je právo na rozhodnutie v súlade s 

právnym názorom účastníka súdneho konania, resp. právo na úspech v konaní 

(obdobne napr. II. ÚS 218/02, III. ÚS 198/07, I. ÚS 265/07, III. ÚS 139/08), ústavný súd 

sťažnosť odmietol z dôvodu jej zjavnej neopodstatnenosti. 
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19. Vzhľadom na odmietnutie sťažnosti v celom rozsahu bolo bez právneho významu 

rozhodovať o ďalších návrhoch sťažovateľa obsiahnutých v petite jeho sťažnosti. 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

 

V Košiciach 2. mája 2018 

 


