
Súdne rozhodnutie pre predmet Občianske právo procesné 1 

ZS 2018/2019 

 

1. týždeň (24.9.2018 – 28.9.2018) Prednáška: Nekoná sa Semináre: Úvodné, organizačné  

2. týždeň (1.10.2018 – 5.10.2018) Prednáška a semináre: Pojem civilného práva 

procesného a civilného procesu, sústava súdov, zloženie súdu, vnútorná organizácia 

súdov; Princípy sporového konania  

 

Pochybnosti o splnení procesných podmienok, zákaz denegatio iustitiae 

24.4. 2014, 14:15 |  najpravo.sk 

Pokiaľ súd pri skúmaní procesných podmienok konania má pochybnosti o ich splnení, potom 

nemôže konanie pre tento nedostatok zastaviť, ale túto otázku musí riešiť pozitívne, teda vec 

musí prejednať. Opačným výkladom by bol porušený princíp zákazu denegatio iustitiae, 

spočívajúci v tom, že súd je povinný vykonávať súdnictvo. K odmietnutiu spravodlivosti 

dochádza, ak súd bez zákonného dôvodu rozhodne, že neposkytne právnu ochranu subjektu 

domáhajúcemu sa súdnej ochrany. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2014, sp. zn. 8Sžo/31/2013) 

Princíp právnej istoty a predvídateľnosti súdneho rozhodnutia 

27.7. 2018, 16:35 |  najpravo.sk 

Pokiaľ nie je splnená podmienka existencie rovnakého alebo analogického skutkového stavu, 

nie je splnený základný predpoklad na to, aby všeobecný súd na účel dodržania princípu právnej 

istoty a predvídateľnosti súdneho rozhodnutia musel dať na určitú právnu otázku rovnakú 

odpoveď. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 99/2018) 

 

CSP: Uplatnenie zásady kontradiktórnosti v konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho 

súdneho úradníka 

26.11. 2018, 18:19 |  najpravo.sk 

I. Kontradiktórnosť, nerozlučne spätá s princípom rovnosti zbraní, je univerzálnym právnym 

princípom platným v celom právnom poriadku, teda aj v občianskom súdnom konaní, a súd 

každého druhu a stupňa ho musí plne rešpektovať. Dôvodom je fakt, že jednou z jeho hlavných 

funkcií je oboznámiť účastníka konania so všetkými dokumentmi a dôkazmi, ktoré môžu 

ovplyvniť rozhodnutie a poskytnúť mu možnosti sa k nim vyjadriť. Ide predovšetkým o dôkazy, 

stanoviská a vyjadrenia protistrany v konaní alebo dôkaz, resp. stanovisko nezúčastneného 

subjektu (znalec, svedok a pod.) či zabezpečeného samotným konajúcim orgánom z vlastnej 

iniciatívy. Tým sa účastníkovi konania garantuje právo byť vypočutý/audiatur et altera 

pars/právo na obhajobu. Ani podľa ústavného súdu však zásada kontradiktórnosti nemá 
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absolútny charakter, pretože existujú aj výnimky z uvedeného pravidla, kde okolnosti prípadu 

alebo procesnej situácie vylučujú uplatňovanie tejto zásady. 

II. Neexistuje relevantný a zásadný dôvod na to, aby sa v civilnom konaní, ktoré je v zásade 

kontradiktórne, uplatnila výnimka z tohto princípu v konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu 

vyššieho súdneho úradníka, v ktorom sa rozhoduje o subjektívnych právach a povinnostiach. 

(nález Ústavného súdu SR z 11. 9. 2018, sp. zn. III. ÚS 220/2018, zdroj a analytická právna 

veta: ustavnysud.sk (I.) a najpravo.sk (II.), spracovanie: portál najprávo.sk) 

Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry 

22.3. 2018, 16:46 |  najpravo.sk 

Nový, teda judikatúrou nanovo, prípadne inak formulovaný právny názor sa aplikuje aj do 

minulosti (retrospektívne). Vychádza sa z prevažujúceho prístupu, že súd právo netvorí, ale iba 

nachádza. Pokiaľ dôjde k zmene judikatúry bez zmeny právnej normy, nejde o zmenu právneho 

pravidla; ide o tú istú normu, iba je nanovo vyjadrený jej obsah. Z toho vyplýva, že účinky 

zmeny judikatúry nemožno obmedziť len do budúcnosti. Súd, ktorý rozhoduje po zmene 

judikatúry, nemôže vedome aplikovať nesprávny, judikatúrou už prekonaný názor. Nový 

právny názor je vzhľadom na to potrebné aplikovať aj na všetky už prebiehajúce konania. Tým 

sa prípustné retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry líši od neprípustného retroaktívneho 

pôsobenia právnych noriem. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 198/2017) 

Definícia ustálenej rozhodovacej praxe 

7.3. 2018, 19:57 |  najpravo.sk 

S prihliadnutím na čl. 3 základných princípov CSP do pojmu ustálená rozhodovacia prax 

dovolacieho súdu treba zahrnúť aj rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre 

ľudské práva, prípadne Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutia súdov iných štátov, a teda 

ani rozhodnutia Ústavného súdu ČR a Najvyššieho súdu ČR pod tento pojem nespadajú. 

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017) 

 

 

3. týždeň (8.10.2018 – 12.10.2018) Prednáška a semináre: Procesné podmienky viažuce sa 

na súd (právomoc a príslušnosť)  

 

Prikázanie veci inému súdu z dôvodu vzdialeného bydliska účastníkov 

29.4. 2015, 16:27 |  najpravo.sk 

Problémy súvisiace s prekonávaním väčších vzdialenosti, či vynaložením vyšších výdavkov za 

účelom dostavenia sa na súd sú skôr bežné a nemôžu byť bez ďalšieho dôvodom na prikázanie 

veci inému súdu. 
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(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2015, sp. zn. 3Ndob/6/2015) 

Priorita odstraňovania vád podania pred skúmaním vecnej príslušnosti 

6.11. 2012, 19:39 |  najpravo.sk 

Postúpenie veci prichádza do úvahy len vtedy, keď je zrejmý nárok, ktorému má byť 

prostredníctvom súdu poskytnutá ochrana. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. októbra 2012, sp. zn. 8Nds/22/2012) 

 

Delegácia z dôvodu vhodnosti pri výlučnej miestnej príslušnosti 

6.11. 2012, 19:30 |  najpravo.sk 

Pri delegácii z dôvodu vhodnosti treba vždy vziať na zreteľ aj predmet konania a to, či sa 

miestna príslušnosť súdu v danom konaní neriadi ustanoveniami O.s.p. o výlučnej miestnej 

príslušnosti; zákonodarca totiž úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa 

konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná 

všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si 

spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), ale aby vec prejednal a rozhodol práve 

ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanovil odlišne podľa osobitných kritérií, ktorým z hľadiska 

miestnej príslušnosti priznal prioritu. 

Zdravotný stav, vek a vzdialenosť bydliska od sídla miestne príslušného súdu, sú skôr bežnými 

okolnosťami sťažujúcimi účastníkom konania prístup k súdu; nevykazujú charakter takej 

výnimočnosti, aby bolo možné návrhu bez ďalšieho vyhovieť. V týchto prípadoch slúži pre 

potreby výsluchu účastníkov (svedkov) dožiadanie (§ 39 O.s.p.) 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. 10. 2012, sp. zn. 3 Ndc 23/2012) 

Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva 

5.1. 2018, 17:32 |  najpravo.sk 

Ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc 

vydať rozhodcovský rozsudok, nejde o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 

Občianskeho zákonníka. Zachovanie účinkov podanej žaloby pred takýmto rozhodcovským 

súdom a spočívanie plynutia premlčacej doby totiž nie je pre tento prípad nikde zakotvené. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 20.9.2017, sp. z n. III. ÚS 572/2017) 

 

4. týždeň (15.10.2018 – 19.10.2018) Prednáška a semináre: Strany sporu a procesné 

podmienky viažuce sa na ne, Zastúpenie  

Postavenie strán sporu v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

23.11. 2018, 20:35 |  najpravo.sk 
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V prípade návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ide o tzv. 

iudicium duplex, teda konanie, v ktorom majú jeho účastníci zároveň postavenie navrhovateľa 

i odporcu. Podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa 

uplatňuje aj právo sťažovateľa na vyporiadanie tohto bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov súdom. Z postavenia účastníkov, ktorí sú jeden aj druhý zároveň navrhovateľom a 

odporcom, zároveň vyplýva aj to, že jeden bez druhého nemôže sám disponovať návrhom. 

Podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká druhému 

účastníkovi v prípade podania (ďalšieho) návrhu na vyporiadananie tohto bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov prekážka litispendencie. 

Zastavením konania o návrhu na vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov sa 

postavenie jednej strany v skôr začatom konaní o vyporiadanie toho istého bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nemení (nezhoršuje). Táto strana má možnosť robiť návrhy týkajúce 

sa rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní, v ktorom sa rozhoduje o 

návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podanom druhým 

účastníkom 

(uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-28, zdroj 

a právna veta: ustavnysud.sk) 

Právny záujem intervenienta na výsledku konania 

4.6. 2018, 19:32 |  najpravo.sk 

Právny záujem intervenienta na výsledku konania nemožno spájať len s tým, že intervenient 

bude dotknutý výrokom rozhodnutia, ale aj zisťovaním skutkového a právneho stavu, od 

ktorého závisí výsledok konania. Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na vstup vedľajšieho 

účastníka do konania na strane jedného z účastníkov je bez právneho významu, a preto nemôže 

byť ani predmetom zisťovania skutočnosť, či účastník konania, na stranu ktorého intervenient 

vstupuje, spĺňa všetky predpoklady na úspešné uplatnenie svojich práv. 

(uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 112/2018) 

 

 

 

5. týždeň (22.10.2018 – 26.10.2018) Prednáška a semináre: Procesné úkony súdu, 

Doručovanie  

Chyba v dátume doručenia uvedenom na doručenke (§ 111 ods. 1 CSP) 

19.11. 2018, 16:40 |  najpravo.sk 

Ustanovenie § 111 ods. 1 CSP priznáva doručenke status verejnej listiny, v dôsledku čoho sa 

údaje v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, ak nebol preukázaný opak. 

Verejnou listinou je doručenka len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi 

predpismi. V takomto prípade potom každý, kto namieta správnosť týchto údajov znáša 

bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, že tieto údaje sú nepravdivé. Za predpokladu, že 

doručenka právnymi predpismi vyžadované náležitosti nemá, nemôže mať povahu verejnej 
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listiny a dôkazné bremeno zaťažuje orgán, ktorý doručenie vykonal, a ktorý v prípade 

pochybností musí preukázať spôsob doručenia a správnosť údajov uvedených na doručenke. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 10. 2018, sp. zn. 5Cdo/65/2018, zdroj: nsud.sk, právna 

veta a spracovanie: najprávo.sk) 

 

Účinky doručenia a odcudzenie oznámenia pošty z poštovej schránky adresáta 

14.2. 2018, 16:46 |  najpravo.sk 

Pokiaľ doručovanie prebehlo v súlade so zákonom, je prípadné následné neoprávnené 

konanie tretej osoby (napríklad odcudzenie do schránky vhodeného oznámenia pošty) z 

hľadiska právnych účinkov doručenia irelevantné. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. januára 2018, sp. zn. 3Cdo/204/2017) 

 

Charakter rozhodnutia o poriadkovej pokute, jednoinštančnosť konania 

5.12. 2017, 18:47 |  najpravo.sk 

Poriadková pokuta je procesnou sankciou, ktorou je možné vynútiť si splnenie tých procesných 

povinností, ktoré napriek tomu, že došlo k ich účinnému uloženiu, splnené neboli. Ide o 

rozhodnutie s procesnoprávnymi dôsledkami len pre určité štádium civilného sporového 

konania; nestáva sa samo osebe predmetom konania, a nejde tak o rozhodnutie vo veci samej, 

ktoré by do práv a povinností strán sporu zasahovalo konečným spôsobom. 

Ústavný súd dospel k záveru, že súčasná právna úprava vylučujúca prieskum rozhodnutí o 

poriadkovej pokute v inštančnom postupe je primeraná významu týchto rozhodnutí. Z 

ústavnoprávneho hľadiska súdne konanie nie je povinne dvojinštančné s výnimkou vecí 

trestných, u ktorých táto požiadavka vyplýva z čl. 2 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd. Jednoinštančné súdnictvo, najmä potom vo veciach 

objektívne bagateľného významu, teda nijako nevybočuje z ústavných medzí. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 389/2017) 

Odpustenie zmeškania lehoty, práceneschopnosť počas plynutia lehoty na podanie odporu 

16.7. 2018, 17:12 |  najpravo.sk 

Prekážka nemusí trvať počas celej lehoty, ale môže nastať aj na jej konci, t. j. aj deň pred 

skončením lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu. V praxi nemožno vylúčiť, že 

účastník urobí procesný úkon v posledný deň lehoty, a teda k jej zmeškaniu nedochádza. Ak by 

sa prijal záver o znemožnení podať v lehote opravný prostriedok, v danom prípade odpor proti 

platobnému rozkazu, pre prekážku na strane účastníka v podobe jeho náhleho ochorenia, lebo 

od doručenia rozhodnutia do okamihu prekážky mal dostatok času na jeho podanie, nedôvodne 

by dochádzalo v podstate ku „skráteniu“ lehoty na podanie opravného prostriedku, čo je 

neprípustné. Navyše, tu musí existovať príčinná súvislosť medzi ospravedlniteľným dôvodom 

(v tomto prípade chorobou) a zmeškaním lehoty. 
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 (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. 4 Cdo 73/2018) 

CSP: Predpoklady využitia poriadkovej pokuty 

4.6. 2018, 19:57 |  najpravo.sk 

Zmyslom a účelom sankčného opatrenia v podobe poriadkovej pokuty je vytvorenie účinného 

mechanizmu slúžiaceho k vynúteniu a upevneniu autority súdu, ktorého úlohou je zabezpečiť 

dôstojný a nerušený priebeh pojednávania vedúci k rýchlej a účinnej ochrane práv. Takýto 

výklad akcentuje aj základné princípy Civilného sporového poriadku, konkrétne čl. 10 CSP, 

ktorý organizáciu priebehu konania zveruje do rúk súdu, ako aj čl. 17 CSP, ktorý zaväzuje súdy 

k urýchlenosti a hospodárnosti konania. 

V súlade s princípom primeranosti treba poriadkovú pokutu vnímať ako krajný prostriedok, 

ktorého využitie je prípustné až potom, čo miernejšie opatrenia umožňujúce dosiahnutie 

sledovaného cieľa zlyhali. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 13. februára 2018, sp. zn. III. ÚS 67/2018) 

 

6. týždeň (29.10.2018 – 2.11.2018) Prednáška a semináre: Výučba neprebieha  

7. týždeň (5.11.2018 – 9.11.2018) Prednáška a semináre: Žaloba, dispozičné procesné 

úkony, procesný útok a obrana  

 

Nejasné označenie strany sporu v žalobe; vada žaloby a podmienky konania 

12.2. 2018, 16:52 |  najpravo.sk 

Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti či úplnosti a vada 

žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Ak nie je zo žaloby zrejmé, kto 

je označený ako strana sporu, musí súd v prvom rade vykonať kroky k odstráneniu tejto vady 

žaloby a až potom sa zaoberať otázkou existencie procesnej podmienky, a to spôsobilosti byť 

účastníkom konania na strane žalovaného. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 4Cdo/219/2016) 

Prípustnosť návrhu na zmenu strán sporu podľa § 80 CSP 

7.11. 2017, 14:31 |  najpravo.sk 

Oprávnenie žalobcu vymáhať pohľadávku, ktorá bola predmetom postúpenia pred podaním 

žaloby, vo vlastnom mene a následný zánik tohto oprávnenia v dôsledku oznámenia postúpenia 

pohľadávky dlžníkovi v zmysle § 530 ods. 1 Občianskeho zákonníka, nie je takou právnou 

skutočnosťou s ktorou ustanovenie § 80 CSP spája prevod práv a povinností, o ktorých sa 

konalo. 

(nález Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 143/2017) 

Procesnoprávny predpoklad pripustenia zmeny v osobe žalobcu (§ 80 CSP) 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/poriadkove-pokuty/csp-predpoklady-vyuzitia-poriadkovej-pokuty.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podmienky-konania-a-prekazky-postupu/nejasne-oznacenie-strany-sporu-v-zalobe-vada-zaloby-a-podmienky-konania.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/ucastnici-konania/zmena-a-zamena-ucastnikov/pripustnost-navrhu-na-zmenu-stran-sporu-podla-80-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/ucastnici-konania/zmena-a-zamena-ucastnikov/procesnopravny-predpoklad-pripustenia-zmeny-v-osobe-zalobcu-80-csp.html


10.9. 2018, 19:21 |  najpravo.sk 

Z § 80 ods. 1 a 2 CSP je jednoznačne zrejmé, že navrhnúť súdu, aby do konania na miesto 

žalobcu vstúpil ten, na koho boli práva prevedené alebo na koho prešli, je oprávnený iba 

žalobca. Bez takéhoto návrhu žalobcu pripustiť zmenu v osobe žalobcu nemožno, a to ani v 

prípade, ak sa iná osoba stala hmotnoprávnym veriteľom žalovaného. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 23. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 263/2018) 

 

8. týždeň (12.11.2018 – 16.11.2018) Prednáška a semináre: Konanie v prvej inštancii 

(vrátane predbežného prejednania sporu a pojednávania)  

 

Nezaznamenanie priebehu výsluchu zákonným spôsobom (§ 98, § 99 CSP) 

15.8. 2018, 17:43 |  najpravo.sk 

Ak súd pri vykonávaní dôkazu nepostupoval v súlade s ustanovením § 98 ods. 1 CSP, keď 

namiesto vykonania záznamu z výsluchu technickým zariadením, zaznamenal výsluch v 

listinnej forme, ktorá nemá ani formu zápisnice v zmysle § 99 CSP, porušil tým ustanovenie § 

98 ods. 1 CSP a dopustil sa vady konania v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ CSP. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, 5 Cdo 103/2018) 

Postavenie strán sporu v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 

V prípade návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ide o tzv. 

iudicium duplex, teda konanie, v ktorom majú jeho účastníci zároveň postavenie navrhovateľa 

i odporcu. Podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa 

uplatňuje aj právo sťažovateľa na vyporiadanie tohto bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov súdom. Z postavenia účastníkov, ktorí sú jeden aj druhý zároveň navrhovateľom a 

odporcom, zároveň vyplýva aj to, že jeden bez druhého nemôže sám disponovať návrhom. 

Podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká druhému 

účastníkovi v prípade podania (ďalšieho) návrhu na vyporiadananie tohto bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov prekážka litispendencie. 

Zastavením konania o návrhu na vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov sa 

postavenie jednej strany v skôr začatom konaní o vyporiadanie toho istého bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nemení (nezhoršuje). Táto strana má možnosť robiť návrhy týkajúce 

sa rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní, v ktorom sa rozhoduje o 

návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podanom druhým 

účastníkom 

 

(uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-28, zdroj 

a právna veta: ustavnysud.sk) 

 

Nejasné označenie strany sporu v žalobe; vada žaloby a podmienky konania 

 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/priebeh-konania/nezaznamenanie-priebehu-vysluchu-zakonnym-sposobom-98-99-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podmienky-konania-a-prekazky-postupu/postavenie-stran-sporu-v-konani-o-vyporiadanie-bezpodieloveho-spoluvlastnictva-manzelov.html
http://ustavnysud.sk/
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podmienky-konania-a-prekazky-postupu/nejasne-oznacenie-strany-sporu-v-zalobe-vada-zaloby-a-podmienky-konania.html


Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti či úplnosti a vada 

žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Ak nie je zo žaloby zrejmé, kto 

je označený ako strana sporu, musí súd v prvom rade vykonať kroky k odstráneniu tejto vady 

žaloby a až potom sa zaoberať otázkou existencie procesnej podmienky, a to spôsobilosti byť 

účastníkom konania na strane žalovaného. 

 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 4Cdo/219/2016) 

 

9. týždeň (19.11.2018 – 23.11.2018) Prednáška a semináre: Dokazovanie a dôkazné 

prostriedky  

Dôkazné bremeno o preukazovaní nespotrebiteľského úveru 

10.3. 2011, 17:59 |  najpravo.sk 

Aj za použitia všeobecného interpretačného ustanovenia § 54 Občianskeho zákonníka 

týkajúceho sa spotrebiteľských zmlúv je totiž namieste pri pochybnostiach o obsahu zmlúv 

výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, čím treba podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k záveru, 

že dôkazné bremeno na preukázanie toho, že úver bol poskytnutý na výkon zamestnania, 

povolania alebo podnikania úverového dlžníka ťaží toho, kto tvrdí takúto výnimku (majúcu za 

následok potrebu kvalifikácie úveru za tzv. iný a teda nespotrebiteľský úver majúci sa takto 

riadiť výlučne úpravou v zmluve a Obchodnom zákonníku), čiže veriteľa. 

(uznesenie Krajského súdu Trnava z 23. 2. 2010, sp. zn. 10CoE/5/2010-46) 

 

Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností zaťažuje toto účastníka konania, ktorý z 

existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho 

účastníka, ktorý tiež existenciu takýchto skutočností tvrdí. V niektorých prípadoch však strana 

zaťažená dôkazným bremenom objektívne nemá a nemôže mať k dispozícii informácie o 

skutočnostiach, významných pre rozhodnutie v spore, pričom protistrana má tieto informácie k 

dispozícii. V prípade, že strana zaťažená dôkazným bremenom prednesie aspoň „oporné body“ 

skutkového stavu a zvýši tak pravdepodobnosť svojich skutkových tvrdení, nastupuje 

„vysvetľovacia povinnosť“ protistrany. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok 

hodnotenie dôkazu v neprospech strany, ktorá „vysvetľovaciu povinnosť“ nesplnila. Zároveň 

tiež platí, že uvedenú „vysvetľovaciu povinnosť“ nemožno zamieňať s obrátením dôkazného 

bremena. 

 

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. apríla 2017, sp. zn. 3 Cdo 2/2016) 

 

Osoba, ktorá je v konkrétnom súdnom konaní v postavení právneho zástupcu účastníka konania 

(tým viac, ak je týmto právnym zástupcom advokát), nemôže byť zároveň vypočúvaná aj ako 

svedok, pretože takáto konštelácia sa javí ako inkompatibilná. Výsluch právneho zástupcu 

účastníka konania ako svedka by prichádzal do úvahy len potom, čo by právny zástupca prestal 

účastníka konania zastupovať. 

 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 19. januára 2017, sp. zn . II. ÚS 58/2017) 

 

Vykonanie dokazovania prečítaním listiny napísanej v cudzom jazyku 

8.4. 2015, 19:46 |  najpravo.sk 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/spotrebitelske-zmluvy/dokazne-bremeno-o-preukazovani-nespotrebitelskeho-uveru.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dokazovanie/vykonanie-dokazovania-precitanim-listiny-napisanej-v-cudzom-jazyku.html


Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny 

alebo jej odpis alebo fotokópiu. Aj fotokópia listiny je spôsobilá byť vykonaná ako dôkaz 

zákonom predpokladaným spôsobom. V prípade vykonania dôkazu fotokópiou listiny možno 

len zvážiť jej dôkaznú silu. (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 M Cdo 

9/2005). 

Iná je situácia, pokiaľ ide o vykonávanie dôkazu listinou, ktorá je napísaná v inom ako štátnom 

jazyku. V takom prípade je súd povinný najskôr pribrať prekladateľa na preklad listinných 

dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi konania vyhotovených v inom ako štátnom 

jazyku s výnimkou českého (§ 51 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské 

súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). 

Uvedenú povinnosť má súd bez ohľadu na to, či dôkaz listinou vykoná alebo ho nevykoná, 

pretože právom účastníka je vyjadriť sa k návrhom na dôkazy, t.j. či a prípadne z akých dôvodov 

súd má alebo nemá určitý dôkaz vykonať (§ 123 O.s.p.). O (ne)vykonaní dôkazu rozhoduje súd 

a preto týmto postupom sa účastníkovi nemôže odňať právo konať pred súdom. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013) 

 

10. týždeň (26.11.2018 – 30.11.2018) Prednáška a semináre: Súdne rozhodnutia  

Náležitosti medzitýmneho rozsudku (§ 214 CSP) 

11.4. 2018, 17:19 |  najpravo.sk 

V medzitýmnom rozsudku musí byť posúdený celý právny základ veci. Právnym základom 

veci je všetko, čo nemožno podriadiť pod pojem výška uplatneného nároku, to znamená, že 

musia byť vyriešené všetky právne otázky, nielen niektoré alebo dokonca len jedna z nich. Aby 

medzitýmny rozsudok bol preskúmateľný a mohol byť dostatočným podkladom pre 

uskutočnenie prieskumu v opravnom konaní z hľadiska posúdenia jeho vecnej správnosti, súd 

sa v ňom musí vysporiadať so všetkými skutkovými a právnymi otázkami týkajúcimi sa 

základu, o ktorom medzitýmnym rozsudkom rozhoduje, a musí z neho byť zrejmé, o akom 

základe prejednávanej veci rozhodol, na základe akých skutočností a dôkazov a ako vec právne 

posúdil. Otázky, ktoré sa týkajú základu nároku, možno totiž riešiť len v medzitýmnom 

rozsudku. Ak sa tak nestane, je vylúčené, aby k nim súd prihliadol v ďalšom konaní pri 

rozhodovaní o výške nároku. 

Po vydaní medzitýmneho rozsudku sa súd môže v ďalšom konaní zaoberať už len výškou 

uplatneného nároku. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2017, sp. zn. 4 Cdo/194/2017) 

Neprípustnosť preformulovania navrhovaného výroku v časti konkretizácie právneho úkonu 

18.7. 2018, 17:55 |  najpravo.sk 

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. 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/rozhodnutie/rozsudok/nalezitosti-medzitymneho-rozsudku-214-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/neodkladne-opatrenia/nepripustnost-preformulovania-navrhovaneho-vyroku-v-casti-konkretizacie-pravneho-ukonu.html


(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 8Cdo/37/2018) 

Definícia ustálenej rozhodovacej praxe 

 

S prihliadnutím na čl. 3 základných princípov CSP do pojmu ustálená rozhodovacia prax 

dovolacieho súdu treba zahrnúť aj rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre 

ľudské práva, prípadne Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutia súdov iných štátov, a teda 

ani rozhodnutia Ústavného súdu ČR a Najvyššieho súdu ČR pod tento pojem nespadajú. 

 

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017) 

 

Viazanosť súdu rozsudkom vydaným v trestnom konaní 

2.1. 2012, 14:54 |  najpravo.sk 

Rozsah viazanosti všeobecného súdu rozsudkom vydaným v trestnom konaní pri rozhodovaní 

v občianskom súdnom konaní v prípadoch, v ktorých sa zákonné znaky skutkovej podstaty 

trestného činu zhodujú s okolnosťami relevantnými, resp. podstatnými pre rozhodnutie v 

občianskoprávnom konaní, nemožno obmedziť len na závery o protiprávnom konaní, t. j. o 

spáchaní trestného činu, a o tom, kto ho spáchal. 

(nález Ústavného súdu SR z 23. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 269/2011-55) 

 

11. týždeň (3.12.2018 – 7.12.2018) Prednáška a semináre: Právoplatnosť a vykonateľnosť 

súdnych rozhodnutí, Trovy konania  

Postup pri aplikácii § 257 CSP 

29.10. 2018, 15:44 |  najpravo.sk 

I. Napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 257 Civilného sporového poriadku nepriznanie sa 

môže týkať všetkých trov alebo len ich časti. 

II. Na účely moderácie nie je rozhodujúce, na základe akej zásady boli trovy uložené a ktorá 

strana ich má platiť; moderovať možno aj trovy zastaveného konania. 

III. Ak súd má v úmysle použiť moderačné právo alebo ak ho niektorá zo strán navrhne, musí 

súd umožniť protistrane, aby sa k tomu vyjadrila (k zámeru aj k dôkazom). Nie je možné, aby 

súd dospel k vnútornému presvedčeniu, že je potrebné aplikovať ustanovenie § 257 a strane, 

ktorá by inak trovy získala, to neoznámil a táto by sa to dozvedela až z rozhodnutia. Súd v 

prípade použitia ustanovenia § 257 je povinný „vytvoriť procesný priestor“ umožňujúci 

stranám sporu vyjadriť svoje stanovisko k prípadnej aplikácii tohto ustanovenia. 

(nález Ústavného súdu SR z 18. júla 2018, sp. zn. I. ÚS 153/2018, výber a tvorba právnej vety: 

najprávo.sk) 

Účelnosť vynaložených trov konania 

4.6. 2018, 18:51 |  najpravo.sk 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/rozhodnutie/rozsudok/definicia-ustalenej-rozhodovacej-praxe.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dokazovanie/viazanost-sudu-rozsudkom-vydanym-v-trestnom-konani.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/postup-pri-aplikacii-257-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/ucelnost-vynalozenych-trov-konania.html


Trovy vynaložené účastníkom konania v spore musia byť v príčinnej súvislosti s jeho 

procesným postojom k predmetu konania. Ich vynaložením sa musí sledovať procesné 

presadzovanie uplatneného nároku alebo procesná ochrana proti takému tvrdenému nároku. 

Účelnosť sa v zásade dá stotožniť s nevyhnutnosťou alebo právnou možnosťou vynaloženia 

trov spojených s ústavne zaručeným právom na právnu pomoc v zmysle čl. 47 ods. 2 ústavy a 

trovy právneho zastúpenia sa vo všeobecnosti za účelne vynaložené trovy považujú. Trovy 

potrebné na účelné vynaloženie alebo ochranu práva sa však nemôžu posudzovať ako celok, a 

to aj keď má účastník nárok na náhradu trov konania, pretože mal vo veci plný úspech, každý 

úkon alebo každé platenie trov treba posudzovať samostatne; to platí aj pre trovy právnej 

služby. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 1. februára 2018, sp. zn. IV. ÚS 83/2018) 

 

Výklad pojmu „protistrana“ pri aplikácii § 256 ods. 1 CSP 

28.5. 2018, 16:51 |  najpravo.sk 

Ustanovenie § 256 ods. 1 CSP sleduje v prvom rade spravodlivé usporiadanie vecí, a preto je 

nevyhnutné pri jeho výklade uprednostniť výklad umožňujúci presadenie cieľa zákonodarcu. 

Pri výklade pojmu protistrana použitého v § 256 ods. 1 CSP nemusí byť vzhľadom na konkrétne 

okolnosti sporu v rozpore s jeho účelom a zmyslom vylúčené pre účely tohto ustanovenia za 

protistranu vo vzťahu k žalovanému v 2. rade považovať aj žalovaného v 1. rade, a to hlavne 

v situácii, ak na strane žalovaných ide o samostatné procesné spoločenstvo. 

V sporoch, v ktorých vystupuje na jednej sporovej strane viacero subjektov, je potrebné pri 

rozhodovaní o náhrade ich trov konania posudzovať veci z hľadiska všetkých týchto subjektov 

v záujme dosiahnutia spravodlivého rozhodnutia o práve a povinnosti náhrady trov konania 

každého z nich. 

(Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. januára 2018, sp. zn. II. ÚS 49/2018-16) 

 

 

Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, aplikácia čl. 17 základných princípov, 

procesná ekonómia 

23.5. 2018, 18:19 |  najpravo.sk 

Ak si strana náhradu trov konania neuplatní, ani jej podľa obsahu spisu v konaní žiadne 

nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov CSP, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, 

rozhodnúť priamo tak, že sa jej nárok na náhradu trov konania nepriznáva. 

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018, sp. zn. 7Cdo/14/2018) 

Rozhodovanie o trovách odvolacieho konania pri odmietnutí odvolania 

11.4. 2018, 17:52 |  najpravo.sk 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/vyklad-pojmu-protistrana-pri-aplikacii-256-ods-1-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/rozhodovanie-o-naroku-na-nahradu-trov-konania-aplikacia-cl-17-zakladnych-principov-procesna-ekonomia.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/rozhodovanie-o-naroku-na-nahradu-trov-konania-aplikacia-cl-17-zakladnych-principov-procesna-ekonomia.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/rozhodovanie-o-trovach-odvolacieho-konania-pri-odmietnuti-odvolania.html


Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho 

konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Samotné ustanovenie § 396 ods. 1 CSP odkazuje 

na použitie ustanovení o trovách konania pred súdom prvej inštancie. Je preto potrebné 

rozhodnúť o trovách odvolacieho konania podľa analogického použitia ustanovenia § 256 ods. 

1 CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, pretože 

i v tomto prípade odvolacie konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej. 

 (uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 07. 2016, sp. zn. 12Co/209/2016) 

Výška nároku na náhradu trov konania ak výška plnenia závisela od úvahy súdu alebo 

znaleckého posudku 

11.4. 2018, 18:26 |  najpravo.sk 

Zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia 

závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne 

neúspešného žalobcu, ak mu bola priznaná aspoň časť žalobou uplatneného nároku, nemožno 

ho totiž ad absurdum zaťažiť procesnou zodpovednosťou za predvídanie výsledku na základe 

úvahy súdu alebo znaleckej činnosti. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania je potrebné 

rozlíšiť čo je základné a čo sprevádzajúce. Za základné sa považuje rozhodnutie, že do 

žalobcovho práva bolo zasiahnuté, výška ujmy je potom druhotná a nadväzujúca. Rovnako 

odborná otázka posudzovaná znalcom môže presahovať možnosti strany sporu, ktorá napr. 

výšku škody „iba“ odhaduje. Aj tu je primárny fakt, že škoda bola spôsobená; jej výška 

nasleduje. Žalobcu v takejto veci preto treba považovať za plne procesne úspešného, keďže mal 

plný úspech čo do základu uplatneného nároku a súčasne výška plnenia, vyplývajúca z tohto 

jeho procesného úspechu, závisela výlučne od úvahy súdu. 

Nárok na plnú náhradu trov konania sa priznáva iba z prisúdenej sumy, čo treba vyjadriť vo 

výroku rozsudku. 

(Rozsudok Krajského súdu v Trnave z 13. 12. 2017, sp. zn. 10Co/191/2017) 

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov 

5.1. 2018, 17:27 |  najpravo.sk 

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na 

základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa 

názoru sťažovateľa toto tlačivo má charakter miestoprísažného, resp. čestného vyhlásenia (s 

hrozbou trestnoprávnej sankcie pre prípad uvedenia nepravdivých údajov) nemôže znamenať, 

že súd je povinný touto formou uvádzané tvrdenia žiadateľa bez ďalšieho akceptovať. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 12. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 546/2017) 

Náhrada trov podľa ust. § 257 CSP; požiadavka ochrany legitímnych očakávaní 

27.6. 2018, 14:43 |  najpravo.sk 

Právna istota spolu s požiadavkou ochrany legitímnych očakávaní znamená, že dotknutá osoba 

má právo na vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa konajúci orgán verejnej moci od stabilného, 

doteraz zastávaného právneho názoru odchyľuje. 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/vyska-naroku-na-nahradu-trov-konania-ak-vyska-plnenia-zavisela-od-uvahy-sudu-alebo-znaleckeho-posudku.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/vyska-naroku-na-nahradu-trov-konania-ak-vyska-plnenia-zavisela-od-uvahy-sudu-alebo-znaleckeho-posudku.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/sudne-poplatky/oslobodenie/na-ziadost/podklad-pre-rozhodnutie-o-priznani-oslobodenia-od-sudnych-poplatkov.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/pravo-na-sudnu-ochranu/nahrada-trov-podla-ust-257-csp-poziadavka-ochrany-legitimnych-ocakavani.html


Protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu 

hlavného účelu princípu právnej istoty, ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie. 

(Nález Ústavného súdu SR z 2. mája 2018, sp. zn. III. ÚS 98/2018) 

 

Predpoklady zákonného oslobodenia ekologických organizácií od súdnych poplatkov 

10.9. 2018, 16:16 |  najpravo.sk 

Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch vychádza zo zásady, že 

verejnoprávne činnosti, teda činnosti, ktoré sa vykonávajú vo verejnom záujme subjektmi na 

ten účel zriadenými, sú od poplatku oslobodené. Z tohto ustanovenia je zrejmé, že v prípade 

väčšiny subjektov postačí na oslobodenie od súdnych poplatkov ich určité zaradenie – napr. 

štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy a pod. Pri niektorých subjektoch však 

nemožno vylúčiť skúmanie jednak postavenia a podstaty činnosti, ktorú pod toto ustanovenie 

zaradené subjekty vykonávajú, ako aj vecných hľadísk konkrétneho prípadu, najmä z hľadiska, 

či v danom prípade ide o ochranu verejného záujmu. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 10. mája 2018, sp. zn. II. ÚS 229/2018) 

Uznesenie o trovách konania ako závislý výrok 

6.9. 2018, 18:37 |  najpravo.sk 

Závislým výrokom môže byť nielen opravným prostriedkom nedotknutý výrok tvoriaci súčasť 

napadnutého rozhodnutia, ale aj výrok, ktorý je obsahom iného, samostatného rozhodnutia v 

danej veci. Vydanie uznesenia o trovách konania je jednostranne závislé od existencie 

rozhodnutia vo veci samej. Zrušením rozsudku súdu prvej inštancie uznesenie o trovách 

konania ako závislé rozhodnutie stratilo svoj podklad. Bez nadväznosti na predchádzajúce 

(zrušené) rozhodnutia vo veci samej by zostalo uznesenie o trovách konania osamotené a 

strácalo by rozumný zmysel, čo by odporovalo princípu právnej istoty. 

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. júla 2018, sp. zn. 3Obo/9/2018) 

Náhrada trov právneho zastúpenia v prípade zastúpenia viacerých osôb advokátom 

27.7. 2018, 16:41 |  najpravo.sk 

Pri spoločnom právnom zastúpení dvoch osôb jedným advokátom sa základná sadzba tarifnej 

odmeny za každý úkon právnej služby u obidvoch z nich zníži o 50 %. 

(uznesenie Ústavného súdu SR z 8. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 137/2018) 

Náhrada trov konania pri zastavení konania, procesné zavinenie (§ 256 ods. 1 CSP) 

27.7. 2018, 16:38 |  najpravo.sk 

I. Ustanovenie § 256 ods. 1 Civilného sporového poriadku je z obsahového hľadiska v podstate 

zhodné so skorším § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý stratil účinnosť 30. júna 

2016. Niet preto dôvodu neaplikovať ustálenú judikatúru všeobecných súdov, ktorá sa týka § 

146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/sudne-poplatky/oslobodenie/zakonne/predpoklady-zakonneho-oslobodenia-ekologickych-organizacii-od-sudnych-poplatkov.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/uznesenie-o-trovach-konania-ako-zavisly-vyrok.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/nahrada-trov-pravneho-zastupenia-v-pripade-zastupenia-viacerych-osob-advokatom.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/trovy-konania/nahrada-trov-konania-pri-zastaveni-konania-procesne-zavinenie-256-ods-1-csp.html


II. Ak došlo k zastaveniu konania v dôsledku späťvzatia žaloby, možno žalovanému uložiť 

povinnosť nahradiť trovy zastaveného konania v prípade, ak pre jeho správanie bola vzatá späť 

žaloba, ktorá bola podaná dôvodne. 

(nález Ústavného súdu SR z 20. marca 2018, sp. zn. II. ÚS 569/2017 

 

 

12. týždeň (10.12.2018 – 14.12.2018) Prednáška a semináre: Skrátené konania a skrátené 

rozhodnutia  

13. týždeň (17.12.2018 – 21.12.2018) Prednáška a semináre: Spory s ochranou slabšej 

strany, Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia  

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) 

 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/neodkladne-opatrenia/podmienky-pre-zrusenie-neodkladneho-opatrenia-predbezneho-opatrenia.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/neodkladne-opatrenia/vymedzenie-docasnosti-neodkladneho-opatrenia-v-rozhodnuti-sudu.html


Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť preddavok na trovy konania 

22.5. 2018, 16:57 |  najpravo.sk 

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) 

 

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) 

 

 

Iné 

 

Neprípustnosť dovolania proti rozhodnutiu nadriadeného súdu (§ 43 ods. 2 CSP) 

25.9. 2018, 17:26 |  najpravo.sk 

Pokiaľ dovolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý nerozhodoval ako inštančný 

súd, nie sú splnené podmienky konania pred dovolacím súdom. O miestnej príslušnosti totiž 

nerozhoduje krajský súd v inštančnom postupe, ale ako súd nadriadený a jeho rozhodnutie preto 

nie je rozhodnutím odvolacieho súdu. Vyplýva to z úpravy obsiahnutej v § 43 ods. 2 C. s. p., 

podľa ktorého ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne 

predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; 

ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto 

rozhodnutím sú súdy viazané. Dovolanie proti nemu je preto vylúčené a CSP ani neupravuje 

funkčnú príslušnosť NS SR na jeho prejednanie. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. septembra 2018, sp. zn. 1Obdo/33/2018) 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/neodkladne-opatrenia/nariadenie-neodkladneho-opatrenia-zlozit-preddavok-na-trovy-konania.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/neodkladne-opatrenia/vazba-neodkladneho-opatrenia-na-konanie-vo-veci-samej-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/pravomoc-a-prislusnost-sudu/nepripustnost-dovolania-proti-rozhodnutiu-nadriadeneho-sudu-43-ods-2-csp.html


Neexistencia súvislosti medzi § 420 a § 421 CSP, dovolacie dôvody 

9.8. 2018, 17:14 |  najpravo.sk 

I. Je ústavne (ale i zákonne) neakceptovateľný taký postup, ktorým by bol dovolateľ nútený 

vybrať si len jeden z dôvodov prípustnosti dovolania napriek reálnej existencii viacerých 

dôvodov prípustnosti dovolania. Zo žiadneho zákonného ustanovenia CSP nevyplýva 

obmedzenie, ktoré by čo i len naznačovalo, že proti rozhodnutiu, proti ktorému je prípustné 

dovolanie z dôvodu podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP, by uplatnenie niektorého dôvodu 

prípustnosti dovolania vylučovalo alebo podmieňovalo možnosť uplatniť aj iný dovolací 

dôvod. Možno konštatovať, že § 420 CSP zakladá samostatne prípustnosť dovolania a rovnako 

samostatne zakladá prípustnosť dovolania aj § 421 CSP. Zákon medzi nimi neupravuje žiadnu 

súvislosť, a to ani podmieňujúcu, ani vylučujúcu. 

(nález Ústavného súdu SR zo 16. mája 2018, sp. zn. I. ÚS 643/2017) 

Exekúcia členského podielu v bytovom družstve 

8.8. 2018, 17:10 |  najpravo.sk 

Členský podiel v bytovom družstve je svojím charakterom iným majetkovým právom, ktoré 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 Exekučného poriadku 

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

Pojednávanie v odvolacom konaní podľa CSP 

26.7. 2018, 17:22 |  najpravo.sk 

Odvolací súd nemôže prehodnotením dokazovania, ktoré vykonal súd prvej inštancie, odlišne 

posúdiť skutkový stav prejednávanej veci. Táto zásada vyplýva z princípu neúplnej apelácie. 

Výnimku z tejto zásady predstavuje prípad, v ktorom odvolací súd dokazovanie v potrebnom 

rozsahu zopakuje. Urobí tak v prípade, ak má odvolací súd za to, že súd prvej inštancie dospel 

na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Ak sa má vykonať pred 

odvolacím súdom dokazovanie, je potrebné nariadiť pojednávanie. Touto úpravou sa sleduje 

dôsledné rešpektovanie procesných práv strán sporu. Z hľadiska skutkového stavu možno 

uviesť, že pokiaľ odvolací súd vychádza z iných skutkových záverov ako súd prvej inštancie, 

musí jeho rozhodnutiu predchádzať pojednávanie, na ktorom sa zopakujú dôkazy alebo sa 

dokazovanie doplní vykonaním ďalších dôkazov. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2018, sp. zn. 2Obdo/33/2017) 

Dôvody odkladu vykonateľnosti 

11.12. 2017, 18:50 |  najpravo.sk 

Pri rozhodovaní o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia súd môže súd 

zohľadniť aj prebiehajúce exekučné konanie, v rámci ktorého by ujma, ktorá vznikne výkonom 

rozhodnutia na majetku dovolateľa, ktorý je fyzickou osobou, bola väčšia, ako prípadná ujma 

u oprávneného subjektu - právnickej osoby v majetkovoprávnych vzťahoch, v prípade odkladu 

vykonateľnosti rozsudku (rozsudkov). 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dovolanie/neexistencia-suvislosti-medzi-420-a-421-csp-dovolacie-dovody.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/exekucia-a-vykon-rozhodnutia/exekucia-clenskeho-podielu-v-bytovom-druzstve.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/odvolanie/pojednavanie-v-odvolacom-konani-podla-csp.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dovolanie/dovody-odkladu-vykonatelnosti.html


(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. novembra 2017, sp. zn. 4Obdo/36/2017) 

 

 


