
Úvod do civilného exekučného konania –

pojem, história, princípy
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Exekučné konanie a exekúcia

 Stratifikácia civilného procesu - základné konanie a exekučné konanie (len fakultatívne)

 Exekučné konanie sa považuje za integrálnu súčasť súdnej ochrany v zmysle Ústavy SR

 Exekučné konanie je konanie s vysokým potenciálom sporovosti – exekučné právne spory

 incidenčné spory a koincidenčné spory

 Exekučné konanie:

 v širšom zmysle - celá druhá fáza civilného procesu – od začatia (návrhu) po skončenie (zastavením, 

vymožením)

 v užšom zmysle od návrhu po vydanie poverenia na vykonanie exekúcie – konanie nemá charakter 

právneho konfliktu medzi účastníkmi

 účastníkom konania - oprávnený

 exekúcia je časťou exekučného konania

 začína doručením poverenia na vykonanie exekúcie

 postihuje konkrétny majetok povinného – prvky kontradiktórneho konania

 účastníkom konania – oprávnený, povinný, účastník pre určitý úsek exekučného konania 

(exekútor, manžel, vydražiteľ...)
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Zásady exekučného konania

 Princíp formalizácie predpokladov pre nútený výkon rozhodnutia

 existencia exekučného titulu – formálne vykonateľný a materiálne vykonateľný

 návrh na vykonanie exekúcie

 Dispozičná zásada

 začatie exekučného konania, skončenie

 Princíp legálneho poriadku

 vydávanie poverenia na vykonanie exekúcie

 zisťovanie majetku, upovedomenie (možná obrana), stanovené fázy predaja vecí

 Exekúciu možno vykonať len spôsobmi ktoré určuje zákon

 Voľbu spôsobu vykonania exekúcie určuje v zásade exekútor

 princíp vhodnosti – povaha povinného FO/PO

 obmedzenia - predaj nehnuteľnosti: súhlas oprávneného a problematika drobných exekúcií

 princíp primeranosti spôsobu vedenia exekúcie z hľadiska rozsahu vymáhaného nároku

 kombinácia spôsobov pri peňažných plneniach

 pri nepeňažných je spravidla súčasťou aj peňažná zložka
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Zásady exekučného konania

 Exekúciu možno vykonať len v rozsahu vymáhanej pohľadávky – resp. v rozsahu
poverenia na vykonanie exekúcie

 výnimka: predaj nehnuteľnosti/hnuteľných vecí

 Exekučné konanie možno viesť, resp. exekúciu možno vykonať iba z majetku
povinného

 Princíp ochrany a obrany povinného v exekučnom konaní

 ochranu poskytuje priamo zákon – nie je potrebná aktivita povinného

 suma nepodliehajúca zrážkam zo mzdy

 veci vylúčené z exekúcie pri predaji hnuteľných vecí

 absolútna imunita určeného majetku štátu, či relatívna exe. imunita

 obrana je potrebná aktivita povinného/tretej osoby

 návrh na zastavenie exekúcie

 odklad exekúcie

 excindačná žaloba
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Hlavné zmeny v oblasti civilných exekúcií

 Zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach
(občiansky súdny poriadok)

 obsahoval ešte pojem exekúcia, napriek času vzniku právneho predpisu 

 exekúcie sa stali súčasťou procesného kódexu

 zjednodušila sa úprava, zmenila terminológia, ale obsah zostal v podstate 
totožný

 exekúciu realizovali výkonní úradníci podľa pokynov sudcu

 Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 

 terminologické zmeny - pojem exekúcia bol spoločensky neprijateľný –
nahradený výkon rozhodnutia

 jednoduché úkony realizoval vykonávateľ (súdny zamestnanec) podľa 
pokynov sudcu

 exekučný prostriedok – spôsob vykonania určoval oprávnený, súd 
nerealizoval zisťovanie majetku

 systém bol v nových spoločenských pomeroch neefektívny
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Hlavné zmeny v oblasti civilných exekúcií

 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

 prenos súdnej moci na osobu súdneho exekútora  - špecifické postavenie medzi orgánmi 
ochrany práva (bipolárne)

 orgán verejnej moci (určený a splnomocneným na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov)
– nestrannosť a nezávislosť, dohľad MS SR

 verejný činiteľ – exekučná činnosť, nie pri ďalšej činnosti

 slobodné povolanie – v ekonomických otázkach postavenie skôr na úrovni podnikateľa

 zákonom č. 280/1999 Z. z. zrušenie ďalšej činnosti exekútora a inštitútu exekútorského 
kandidáta

 rok  2005 zákon č. 341/2005 Z. z. - odstránenie „dvojkoľajnosti“ vymáhania – súdom zostal 
výkon rozhodnutia vo veciach maloletých a justičná pokladnica

 zákonom č. 144/2010 Z. z. zavedenie povinnosti podľa § 57 ods. 4 Exekučného poriadku

 rok 2013 – zavedený princíp teritoriality exekútorov, zavedenie výberových konaní

 rok 2017 zákon č. 2/2017 Z. z. – rozsiahle zmeny: prenos agendy súdu na exekútora, úprava 
inštitútov obrany, zmena postavenia exekútora (náhodné prideľovanie)

 prechodné ustanovenia – konania začaté do 31.03.2017 sa dokončia podľa pôvodnej úpravy 
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Vzťah Exekučného poriadku a Civilného sporového 
poriadku

 subsidiarita všeobecných noriem civilného práva procesného na exekučné konanie

 prednosť majú procesné normy obsiahnuté v Exekučnom poriadku (trovy exekúcie, zmena účastníkov, 
len čiastočne doručovanie...)

 je vylúčené použitie ustanovení o prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch procesnej obrany, 
koncentrácii a intervencii

 nie je možné odpustiť zmeškanie lehoty  (koncentrácia konania do fáz – legálny poriadok)

 neprichádza do úvahy podanie žaloby na jeho obnovu

 spory z „lepšieho práva“ prípadne bezdôvodné obohatenie

 vylučuje nariadenie neodkladného opatrenia voči súdnemu exekútorovi v exekučnom aj inom konaní

 dokazovanie je v kontradiktórnom spore založené na prejednacom princípe 

 v exekučnom konaní je čiastočný odklon od tejto koncepcie - výnimočne sa pripúšťa, aby boli súdom 
vykonané aj dôkazy, ktoré účastníci exekučného konania nenavrhli

 nie je potrebné nariaďovať pojednávanie 

 rozhoduje vyšší súdny úradník  

 uznesením – prípustná sťažnosť

 ak nejde o rozhodnutie o príklepe a v prípadoch keď nie je prípustné odvolanie 
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Zastavenie „starých“ exekúcií 

 zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

 problematika ukončenia exekúcií začatých do 31.03.2017

 počet exekúcií evidovaných v CRE na úrovni 2,6 milióna

 exekúcie voči cca 700 000 subjektom

 PO 42 000 – priemerne 4,5 exekúcie

 FO 660 000 – priemerne FO podnikateľa 3,8 exekúcie a nepodnikateľa 2,4

exekúcie
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Vývoj počtu exekúcií
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Tézy zákona o ukončení  niektorých exekučných konaní

 Exekúcia sa zastavuje ex lege v dôsledku:

 uplynutia rozhodnej doby – 5 rokov od doručenia prvotného poverenia,

 zániku oprávneného alebo povinného bez právneho nástupcu,

 návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie,

 povolenia reštrukturalizácie, vyhlásenia konkurzu,

ak exekučné konanie bolo začaté do 31.03.2017

 upovedomenie o zastavení starej exekúcie má len deklaratórny
charakter

 rozlišuje sa medzi zastavením exekúcie a ukončením exekučného
konania

 prostriedkom procesnej nápravy proti upovedomeniu o zastavení
starej exekúcie sú námietky
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Tézy zákona o ukončení  niektorých exekučných konaní

 proces ukončenia exekúcie sa uskutočňuje bez ingerencie

povinného

 oprávnený má možnosť podať opätovný návrh na vykonanie

exekúcie

 účinky zabezpečovacích úkonov v zastavenej exekúcii môžu byť

zachované

 nárok exekútora na trovy je obmedzený na trovy skôr uplatnené

v súlade so zákonom a stanovený paušál (35 Eur)

 oprávnený nemá nárok na náhradu iných trov ako súdneho

poplatku pri opätovnom návrhu
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Aplikačné problémy ukončenia „starých exekúcií“

 Dve skupiny výnimiek zo zastavenia exekúcie pre uplynutie 

rozhodnej doby:

 „Absolútne“ - § 2 ods. 2 zákona – nedôjde k zastaveniu

 „Relatívne“ - § 4 zákona – následkom je predĺženie rozhodnej doby
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Stará exekúcia sa pre uplynutie rozhodnej doby nezastavuje,

ak ide o

 a) vymoženie pohľadávky na výživnom,

 b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na

peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,

 c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov

Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie

podľa osobitného predpisu,

 d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a

agentúry Európskej únie,

 e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci

porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,

 f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa

má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň

vo výške 15 eur,

 g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka

nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné

konanie.5“.
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Aplikačné problémy ukončenia „starých exekúcií“

 Stará exekúcia sa pre uplynutie rozhodnej doby nezastavuje, ak ide o

starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom,

keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý

výťažok spolu aspoň vo výške 15 Eur

 Zastaví sa takáto exekúcia neskôr?

 Možno považovať za výťažok exekúcie aj prostriedky v depozite?
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Predĺženie rozhodnej doby nastáva, ak súd rozhoduje o:

 námietkach proti starej exekúcii,

 zastavení starej exekúcie,

 odklade starej exekúcie,

 vylúčení veci zo starej exekúcie,

 návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane

povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí,

 schválení príklepu,

 schválení rozvrhu výťažku.

 zákon nerieši prípady predĺženia rozhodnej doby, ak rozhodnutie súdu bolo

vydané bezprostredne pred uplynutím rozhodnej doby
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Proces ukončenia exekučného konania

 upovedomenie o zastavení starej exekúcie deklaruje zastavenie
exekúcie ex lege

 lehota na odoslanie oprávnenému je 180 dní alebo 120 dní

 výzva na úhradu paušálnych trov je fakultatívna

 námietky proti upovedomeniu môže podať oprávnený do 30 dní od
doručenia upovedomenia u exekútora

 exekútor má 30 dní na doručenie upovedomenia súdu

 týmto momentom sa ukončuje exekučné konanie

 ukončenie exekučného konania exekútor oznámi výlučne
oprávnenému

 60 dní od ukončenia exekučného konania na úhradu paušálnych trov

 30 dní na podanie opätovného návrhu a na osvedčenie tejto skutočnosti
exekútorovi – exekútor nezruší úkony a môžu byť zachované účinky úkonov
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Proces ukončenia a plnenie v exekučnom konaní

 zákon nerieši ako naložiť s finančnými prostriedkami prijatými počas
procesu ukončenia exekučného konania

 obdobie, počas ktorého nie sú zrušené úkony exekútora je pomerne
dlhé – úkony pôsobia na tretie osoby a obmedzujú povinného

 môže byť 270 dní na lehotách a ďalších X dní súvisiacich s procesom
doručovania

 v prípade námietok sa celý proces značne predĺži

 exekútor ruší zabezpečovacie úkony

 po ukončení exekučného konania, ak mu nebude osvedčené podanie
opätovného návrhu (180+30+30+30 dní)

 po zamietnutí opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (270+? dní)

 opätovný návrh podaný v 30-dňovej lehote má za následok
zachovanie účinkov úkonov na zabezpečenie majetku len v prípade
vydania poverenia na vykonanie exekúcie
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Proces ukončenia a plnenie v exekučnom konaní

 Ako naložiť s požiadavkou povinného zrušiť úkony zabezpečujúce

majetok?

 Je možné ukončiť exekučné konanie po zastavení exekúcie aj pre

vymoženie pohľadávky?

 Ako naložiť s prijatými plneniami v dôsledku pôsobenia úkonov

exekútora na majetok povinného?

 pohľadávka sa môže dostať do poradia na vykonávanie zrážok zo

mzdy, ale aj pri prikázaní pohľadávky
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Úkony exekútora po poverení na základe opätovného 
návrhu

 Zákon neupravuje postup exekútora v novom konaní

 Ako sa prejavia zachované účinky úkonov z pôvodného

exekučného konania na postupe exekútora?

 Má exekútor realizovať všetky procesné úkony?

 Je prípustné, aby povinný podal návrh na zastavenie exekúcie

s odkladným účinkom, ak sa prijímajú prostriedky na základe

pôvodných úkonov?

 Môžu byť predmetom návrhu na vykonanie exekúcie exekučné tituly

z ukončených exekučných konaní a zároveň nové?
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