
CSP: K procesnému postupu pri 

rozhodovaní o návrhu na nariadenie 

neodkladného opatrenia (resp. ZO) 

27.11. 2018, 15:48 |  najpravo.sk  

V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, resp. zabezpečovacieho 

opatrenia, v ktorom strana konania, proti ktorej návrh smeruje, nemá možnosť zaujať 

stanovisko k návrhu pred rozhodnutím prvostupňového súdu, taký postup odvolacieho 

súdu, ktorým sa tento odmietne zaoberať odvolacou argumentáciou dotknutej strany 

konania a ňou predloženými listinnými dôkazmi s poukazom na to, že pre 

zabezpečovacie opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania prvostupňového uznesenia, 

treba považovať za popretie podstaty a zmyslu základného práva na súdnu ochranu 

podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 

dohovoru. 

(nález Ústavného súdu SR zo 6. 9. 2018, sp. zn. II. ÚS 202/2018, zdroj a analytická právna 

veta: ustavnysud.sk, spracovanie:  

Neodkladné opatrenie a kvalifikovaná 

poučovacia povinnosť podľa § 337 CSP 

V prípade, ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania a navrhovateľovi 

povinnosť podľa § 336 ods. 1 CSP neuloží, je súčasne povinný poučiť strany vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktorým sa neodkladným opatrením ukladá určitá 

povinnosť, o ich možnosti podať žalobu vo veci samej a o právnych následkoch s tým 

spojených, pričom súd je povinný túto žalobu aj špecifikovať, teda uviesť strany a 

predmet konania žaloby vo veci samej. Zákon tak súdu stanovuje obligatórnu 

poučovaciu povinnosť (poučiť stranu, proti ktorej neodkladné opatrenie pred začatím 

konania smeruje, o možnosti podať žalobu a o právnych následkoch s tým spojených), a 

to v záujme rovnosti sporových strán a zabezpečenia adekvátnej ochrany práv a 

oprávnených záujmov strán, proti ktorým neodkladné opatrenie smeruje. Súd je tak 

povinný týmto stranám poskytnúť v zmysle ustanovenia § 337 ods. 1 a ods. 2 CSP 

kvalifikované poučenie. Ak súd súčasne s nariadením neodkladného opatrenia vo 

výrokovej časti strane sporu kvalifikované poučenie neposkytol, dochádza k  porušeniu 

rovnosti sporových strán a k zmareniu procesných oprávnení tejto strany sporu, a to 

zmareniu jej možnosti podať žalobu vo veci samej (vymedzenej súdom v zmysle § 337 

ods. 2 CSP) a domáhať sa tak prípadnej procesnej ochrany, v dôsledku čoho ani 

nemohli nastať prípadné právne následky spojené s podaním takejto žaloby a s 

prípadným vyhovením tejto žalobe (§ 337 ods. 3 CSP). Takýmto postupom súdu dôjde k 

porušeniu práva na spravodlivý proces a naplneniu vady v zmysle § 420 písm. f/ CSP. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2018, sp. zn. 5Cdo/135/2017) 
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Väzba neodkladného opatrenia na konanie 

vo veci samej (CSP) 

10.9. 2018, 16:14 |  najpravo.sk  

Civilný sporový poriadok na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku upustil od 

pôvodnej koncepcie bezpodmienečnej väzby predbežného (teraz neodkladného) 

opatrenia na konanie vo veci samej. Neodkladné opatrenie podľa Civilného sporového 

poriadku môže súd podľa okolností nariadiť pred začatím konania, počas konania alebo 

po jeho skončení. Zákon predpokladá iba dva dôvody na uplatnenie tejto formy 

procesného zabezpečenia, a to jednak potrebu bezodkladne upraviť pomery a jednak 

obavu, že exekúcia bude ohrozená; ich vzájomná kumulácia nie je vylúčená. 

(uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. mája 2018, sp. zn. I. ÚS 160/2018) 

Neprípustnosť preformulovania 

navrhovaného výroku v časti konkretizácie 

právneho úkonu 

 

Súd nemôže preformulovať výrok navrhovaného neodkladného opatrenia v časti 

konkretizácie právneho úkonu tak, aby zodpovedal objektívnemu hmotnému právu a 

aby jeho formulácia zodpovedala dovoleným spôsobom výkonu rozhodnutia. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 8Cdo/38/2017) 

Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť 

preddavok na trovy konania 

 

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania 

sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. Takisto je spôsobilé byť stabilnou 

súčasťou úvahy odôvodňujúcej názor súdov o užití právneho poriadku v súlade s jeho 

účelom a zmyslom, a to najmä vo vzťahu k žalobcom, ktorými môžu byť spoločnosti 

sídliace v tzv. daňových rajoch, ktoré na území Slovenskej republiky nevlastnia žiaden 

majetok a ktoré svoje zázemie môžu zneužívať na produkovanie sporov s takmer 

nulovým rizikom znášania zodpovednosti za neúspech v týchto sporoch. 

(nález Ústavného súdu SR z 21. novembra 2017, sp. zn. III. ÚS 502/2017) 
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Podmienky pre zrušenie neodkladného 

opatrenia (predbežného opatrenia) 

5.12. 2017, 18:33 |  najpravo.sk  

Jednou zo zákonných podmienok zrušenia predbežného opatrenia, ako aj neodkladného 

opatrenia je odpadnutie dôvodov, pre ktoré bolo nariadené [§ 77 ods. 2 OSP a § 334 

CSP]. Zákonným dôvodom zrušenia predbežného opatrenia (vrátane neodkladného 

opatrenia) je zmena tých pomerov, ktoré oproti stavu rozhodujúcemu v čase jeho 

nariadenia boli relevantné pre jeho nariadenie. Z uvedeného potom a contrario vyplýva, 

že existencia/trvanie týchto dôvodov vytvára zároveň zákonnú prekážku, aby sa strana 

domáhajúca jeho zrušenia mohla dôvodne tohto návrhu aj domôcť. 

Súd v rámci rozhodovania o zrušení uznesenia o nariadení predbežného opatrenia 

nemôže preskúmavať správnosť pôvodného uznesenia o predbežnom opatrení, ako to 

požadoval sťažovateľ, ale musí sa zaoberať iba otázkou, či strana domáhajúca sa 

zrušenia predbežného opatrenia vo svojom návrhu tvrdí také skutočnosti, ktoré nastali 

po vyhlásení uznesenia o predbežnom opatrení a ktoré zároveň znamenajú aj zmenu 

skutkových okolností/pomerov (vrátane situácie, keď v priebehu konania nastane 

kvalitatívny posun v otázke miery preukázania rozhodujúcich skutočností, napr. keď z 

pôvodne osvedčenej skutočnosti po vykonaní príslušného dokazovania je preukázané, že 

táto nie je splnená). 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 3. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS 491/2017) 

Vymedzenie dočasnosti neodkladného 

opatrenia v rozhodnutí súdu 

20.11. 2017, 19:16 |  najpravo.sk  

Charakter dočasnosti a provizórnosti neodkladného opatrenia nemusí vyplývať len zo 

súdom uloženej procesnej povinnosti podať žalobu vo veci samej, ale aj z iného 

vymedzenia jeho dočasnosti a provizórnosti vyplývajúceho zo znenia enunciátu 

rozhodnutia, prípadne aj len zo samotného odôvodnenia rozhodnutia.  

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 5 Cdo/77/2017) 

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako 

rozhodnutie vo veci samej 

30.10. 2017, 18:03 |  najpravo.sk 

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej vtedy, ak 

samotné neodkladné opatrenie konzumuje vec samu. Taká situácia môže nastať v 
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prípade návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia podaných po skončení konania 

(pri splnení podmienok § 325 ods. 1 C. s. p.). Rovnako v prípade návrhu na nariadenie 

neodkladného opatrenia pred začatím konania, na ktoré nenadväzuje žaloba podľa § 

336 ods. 1 C. s. p., konanie končí rozhodnutím o návrhu na nariadenie neodkladného 

opatrenia a konzumuje vec samu. O rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, by išlo aj v 

prípade, že súd musel vec skončiť procesne (pre existenciu prekážky vecného 

prejednania odôvodňujúcej zastavenie konania alebo odmietnutie podania) bez toho, 

aby vec prejednal. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. januára 2017, sp. zn. 5Obdo/76/2016 

Neodkladné opatrenie, ktoré nie je 

rozhodnutím vo veci samej a prípustnosť 

dovolania 

30.10. 2017, 17:20 |  najpravo.sk 

Vylúčením prípustnosti dovolania proti takému uzneseniu odvolacieho súdu o nariadení 

neodkladného opatrenia, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, právna úprava 

obsiahnutá v § 420 CSP zohľadňuje, že v prípade takého rozhodnutia ide (len) o dočasné 

procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok 

uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť 

určitý stav len dočasne a bez ujmy na konečnú, definitívnu ochranu poskytovanú až 

rozhodnutím súdu vo veci samej. Zákonodarca tu bezpochyby zohľadnil, že procesné 

nesprávnosti súdov, ku ktorým pri tom môže dôjsť, sa v takom prípade vyznačujú 

nižšou intenzitou porušenia procesných oprávnení strán sporu (účastníkov konania). 

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. októbra 2017, sp. zn. 3Cdo/157/2017) 

Porušenie práva na spravodlivý proces 

nariadením neodkladného opatrenia 

6.3. 2017, 17:19 |  najpravo.sk 

Predpokladom na záver o porušení základných práv a slobôd (vrátane porušenia práva 

na spravodlivý proces) je také ich porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo 

odstrániteľné v činnosti súdu pred začatím konania alebo v konaní o veci samej, resp. 

ktoré nemožno napraviť procesnými prostriedkami, ktoré sú obsiahnuté v zákone v 
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spojitosti s predbežnými opatreniami (neodkladnými opatreniami). Predbežné opatrenie 

(neodkladné opatrenie) ako zabezpečovací prostriedok v civilnom procese však nemôže 

sám osebe opodstatniť záver o porušení práva fyzickej alebo právnickej osoby. 

Zdanlivo znevýhodňujúce postavenie subjektu, proti ktorému nariadené predbežné 

opatrenie (neodkladné opatrenie) smeruje, vrátane konaní, kedy bolo predbežné 

opatrenie (neodkladné opatrenie) nariadené až rozhodnutím odvolacieho súdu, proti 

ktorému nie je prípustné odvolanie ako riadny opravný prostriedok, nie je možné 

považovať za porušenie práva na spravodlivý proces. Uvedené postavenie subjektu, 

proti ktorému nariadené predbežné opatrenie (neodkladné opatrenie) smeruje, je 

vyvažované právom podať návrh na zrušenie neodkladného opatrenia, ak odpadnú 

dôvody, pre ktoré bolo nariadené (§ 334 C. s. p.), prípadne nárokom na náhradu škody a 

inej ujmy spôsobenej neodkladným opatrením, ak sa žalobe žalobcu vo veci samej 

nevyhovie, alebo ak nedôjde k uspokojeniu práva žalobcu (§ 340 ods. 1 C. s. p.). 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. februára 2017, sp. zn. 3Obdo/1/2017) 

 

 


