
Občianske právo 3 – vzorový prípad na záverečnú skúšku 

 

Zadanie:  

Snúbenci, pani Zuzana, bytom Trnava a pán Peter, bytom Nitra, si chceli kúpiť rodinný dom 

v Malackách. Peňažné prostriedky vo výške 100 000 EUR si požičali od známeho, pána Františka, 

bytom Trenčín, s tým, že pôžičku vrátia do konca roka 2017. Súčasťou ich zmluvy bola 

rozhodcovská doložka. Pán František podal dňa 16.1.2018 žalobu na súd. Pán Peter sa zdržiava na 

dome v Malackách a z uvedeného dôvodu mu nebola doručená žaloba. Po podaní žaloby na 

následky dopravnej nehody zomrela pani Zuzana. Pán Peter sa následne začal zbavovať svojho 

majetku, o čom sa pán František dozvedel od známeho z katastra. Keďže pán František potreboval 

urgentne peniaze, rozhodol sa v priebehu konania postúpiť pohľadávku v prospech spoločnosti 

Zaplať s.r.o..   

Možné otázky:  

1. Uveďte, ako by mal reagovať súd na rozhodcovskú doložku uvedenú v zmluve po podaní 

žaloby. 

2. Uveďte, ako môže postupovať žalovaný, ak nechce, aby rozhodoval v danej veci súd. 

3. Určite, ktorý súd je vecne príslušný.  

4. Určite, ktorý súd je miestne príslušný. 

5. Určite, ktorý súd je funkčne príslušný. 

6. Naformulujte petit žaloby pána Františka. 

7. Aký procesný postup by volil súd, ak by žaloba pána Františka mala nedostatky? 

8. Ako by mal postupovať súd, ak by v danej veci bola žaloba doručená na miestne 

nepríslušný súd? 

9. Ako by mohol postupovať žalovaný, ak by v danej veci bola žaloba doručená na miestne 

nepríslušný súd? 

10. Vymedzte strany sporu v predmetnom prípade a predmetné odôvodnite. Možno na 

niektorej sporovej strane hovoriť o procesnom spoločenstve? Ak áno, o akom?  

11. Ako môže postupovať František, ak zistí, že jeho žaloba bola na súde ako zákonnému 

sudcovi pridelená jeho spolužiakovi zo strednej školy, s ktorým má dlhodobo zlé vzťahy?  

12. Aký vplyv má úmrtie Zuzany na súdne konanie? 

13. Uveďte, ako bude postupovať súd v nadväznosti na úmrtie Zuzany.  

14. Ako by postupoval súd, ak by sa František nechal v konaní zastúpiť advokátom a zároveň, 

o niekoľko týždňov neskôr by o zastúpenie požiadal aj svojho dobrého kamaráta Jána, 

právnika, ktorý by v konaní vykonal nejaké úkony?  

15. Ako môže František zabrániť Petrovi, aby sa zbavoval majetku? 

16. Aký postup volí súdu pri doručovaní žaloby, ak žalovaný má/nemá aktivovanú 

elektronickú schránku na doručovanie písomností? 

17. Ako bude postupovať súd, ak sa nepodarilo doručiť Petrovi žalobu na adresu v Nitre? 

18. František sa bez ospravedlnenia nedostavil na pojednávanie. Ako môžu postupovať 

žalovaní? 



19. František požiadal týždeň pred termínom pojednávania o jeho odročenie z dôvodu, že 

v deň pojednávania sa chce zúčastniť na hudobnom festivale. Ako bude postupovať súd?  

20. Františkova žiadosť o odročenie pojednávania mala vady. Ako bude postupovať súd?  

21. Ako posúdi súd úkon žalovaných, ktorým si proti žalobcovi uplatnia svoju pohľadávku na 

započítanie vo výške 40 000 EUR? 

22. Ako posúdi súd úkon žalovaných, ktorým si proti žalobcovi uplatnia svoju pohľadávku na 

započítanie vo výške 150 000 EUR? 

23. Aký postup by mal František zvoliť po postúpení pohľadávky?  

24. Aké rozhodnutia po postúpení pohľadávky vydá súd? 

25. Ako by mohol postupovať žalobca, ak by pohľadávka bola čiastočne uspokojená pred 

podaním žaloby a predmetné nezohľadnil v žalobe? 

26. Ako by mali postupovať sporové strany, ak by po začatí konania mali záujem urovnať vec 

mimosúdne a ako bude postupovať súd, ak sa to stranám nepodarí ani do pol roka?  

27. Ako by postupoval súd, ak by Peter uznal uplatňovaný nárok v celom rozsahu? 

28. Súd zabudol rozhodnúť o celom žalobnom návrhu. Ako je možné postupovať? 

29. Súd v písomnom vyhotovení rozsudku uviedol nesprávny dátum narodenia pána Petra. 

Ako je možné predmetné odstrániť? 

30. Naformulujte výrok súdneho rozhodnutia v prípade, že súd žalobe v plnom rozsahu 

vyhovie, vrátane výroku o nároku na náhradu trov konania. 

31. Naformulujte výrok súdneho rozhodnutia v prípade, že súd žalobe vyhovie v časti 50 000 

EUR, vrátane výroku o nároku na náhradu trov konania. 

32. Naformulujte výrok súdneho rozhodnutia v prípade, že súd žalobe nevyhovie ani sčasti, 

vrátane výroku o nároku na náhradu trov konania. 


