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1.

PODANIA A ŽALOBY V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ
V rámci pokračovania v sérií článkov venovaných novým procesným kódexom sa opätovne venujeme novému Civilnému sporovému
poriadku, a to konkrétne právnej úprave podaní adresovaných súdu a žalobám ako takým. O zmenách, ktoré nový Civilný sporový
poriadok v podaniach a žalobách prináša, sa dozviete v našom článku.

2.

PROCESNÉ ÚKONY ÚČASTNÍKOV KONANIA A OSÔB ZÚČASTNENÝCH NA SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
Právna úprava procesných úkonov účastníkov správneho súdneho konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní sa
oproti súčasnej právnej úprave v komplexe nemenia. Avšak s parciálnymi zmenami, ktoré nastanú účinnosťou nového Správneho
súdneho poriadku Vás oboznámime v našom článku, vrátane zmien v doručovaní písomností v správnom súdnom konaní.

3.

OBRANA V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ
Civilný sporový poriadok prináša nové procesné inštitúty, cieľom ktorých je zachovanie kontradiktórnosti civilného sporového
konania, teda zásady tzv. súperenia strán sporu. Ide o prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré bude možné
uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania.

4.

OPRÁVNENIA PROKURÁTORA V SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
Nový Správny súdny poriadok priznáva prokurátorovi postavenie účastníka konania v konaní začatom na základe jeho žaloby
a v konaní, do ktorého vstúpil. Nová právna úprava vychádza zo súčasnej právnej úpravy, pričom precizuje niektoré ustanovenia
a upravuje postavenie prokurátora v správnom súdnom konaní pri výkone netrestného dozoru prokuratúry.

5.

KONANIE V NIEKTORÝCH STATUSOVÝCH VECIACH FYZICKÝCH OSÔB
Konanie v niektorých statusových veciach je jedným z konaní komplexne upravených novým Civilným mimosporovým poriadkom.
Dovoľte, aby sme Vás s uvedenou právnou úpravou a jednotlivými konaniami oboznámili v našom článku.

6.

KONANIA VO VECIACH OBCHODNÉHO REGISTRA
Právna úprava obchodného registra je obsiahnutá predovšetkým v zákone o obchodnom registri. Nový Civilný mimosporový poriadok však v rámci osobitého mimosporového konania upravuje aj trojicu konaní vo veciach obchodného registra, a to taxatívnym
výpočtom druhov konaní. O zmenách a nových procesných postupoch v rámci osobitných konaní v tejto oblasti Vás oboznámime
v našom článku.

PODANIA A ŽALOBY

V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ
Všeobecne
o podaniach

Nový Civilný sporový poriadok upravuje
v ustanoveniach § 123 až § 130 všeobecnú právnu úpravu podaní účastníkov
v sporovom konaní pred všeobecným
súdom. Podanie je úkon určený súdu.
V ustanovení § 123 je demonštratívne
uvedené, čo možno podaním rozumieť.
Podanie vo veci samej je najmä (1) žaloba, (2) vzájomná žaloba, (3) zmena
žaloby, (4) späťvzatie žaloby, (5) odpor, (6) odvolanie, (7) dovolanie, a ak
to z po vahy veci vyplýva, aj (8) návrh
na nariadenie neodkladného opatrenia
alebo zabezpečovacieho opatrenia.
Zásada posudzovania podaní podľa ich
obsahu ostáva naďalej zachovaná. Hmotnoprávny úkon strany je voči súdu účinný okamihom doručenia a voči ostatným
subjektom od okamihu, keď sa o ňom
v konaní dozvedeli. Náležitosti podania
ostávajú zachované tak ako doteraz,
teda podanie musí byť podpísané, s uvedením ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sa ním
sleduje. Zákon neuvádza akým spôsobom je potrebné uvedené náležitosti
splniť, v zásade možno tvrdiť, že podanie, v ktorom budú akýmkoľvek spôsobom splnené dané náležitosti, je podaním spĺňajúcim zákonné podmienky.
Pokiaľ súdne konanie už prebieha, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podanie možno urobiť písomne, a to
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V prípade doručenia podania v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné dodatočne doručiť
také podanie aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, avšak autorizované. Ak sa také podanie dodatočne nedoručí súdu (súd na dodatočné
podanie nevyzýva) do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Je potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že zákon rozlišuje podanie
v elektronickej podobe, ktoré je urobené vo veci samej a ktoré nie je urobené
vo veci samej. Len podanie v elektro1

nickej podobe vo veci samej je potrebné autorizovať podľa § 23 ods. 1 zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
Hromadné podanie tvorí najmenej desať podaní doručených tomu istému
súdu tým istým subjektom v jeden deň.
Ak sú podania tvoriace hromadné podanie adresované viacerým súdom doručené jednému súdu, súd zapíše do
svojich súdnych registrov len veci, ktoré sú mu adresované. Ostatné podania
odošle označeným súdom bez zápisu do
svojich súdnych registrov; právne účinky spojené s podaním zostávajú zachované. To znamená, že ostáva zachovaná
napríklad lehota podania v daný deň,
čo môže súvisieť s plynutím lehoty premlčania, a podobne.

Hromadné podanie

Odrazom princípu hospodárnosti konania je ustanovenie § 130 Civilného sporového poriadku, ktoré určuje, že súd
predvolá na výsluch toho, kto podanie
urobil, ak má za to, že tým možno dosiahnuť odstránenie vád podania. Pri
výsluchu súd uvedie, v čom je podanie
neúplné alebo nezrozumiteľné, a poučí, ako podanie opraviť alebo doplniť.
Ide o fakultatívne právo súdu.

Vady podania
a výsluch účastníka

Jednou z konkrétnych podôb podania
v civilnom súdnom konaní je žaloba.
Inštitút žaloby je v novom Civilnom sporovom poriadku upravený v ustanoveniach § 131 až § 147. Nový Civilný sporový poriadok definuje žalobu v zmysle
doktrinálnych a judikatúrnych názorov.
Žaloba je procesný úkon, ktorým sa
uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva.

Žaloba

Základné náležitosti žaloby ako podania sú zachované, pričom okrem nich je
potrebné uviesť označenie strán a pravdivého a úplného opísania rozhodujúcich skutočností a označenia dôkazov
na ich preukázanie. Povinnou náležitosťou je žalobný návrh, teda čoho sa žalobca domáha. Nový Civilný sporový po-

riadok používa pojem žalobný návrh,
nie petit.
Civilný sporový poriadok vyžaduje, aby
opísanie rozhodujúcich skutočností v žalobe nebolo nahradené iba odkazom na
označené dôkazy. To znamená, že opis
rozhodujúcich skutočností je potrebné
priamo uviesť.
Žalobca je povinný v žalobe uviesť identifikačné údaje strán sporu. Po novom,
v zmysle ust. § 136 je potrebné, aby
žalobca v žalobe uviedol svoje telefónne číslo, elektronickú adresu, prípadne
telefónne číslo a elektronickú adresu
svojho zástupcu, rovnako tiež telefónne číslo a elektronickú adresu žalovaného a osôb, ktorých výsluch ako dôkazný prostriedok označil, ak sú mu
známe. Žalobca predmetné údaje uvedenie, ak je to možné. Ide o odraz trendu technokratizácie a elektronizácie civilného sporového konania.
Druhy žalôb

Zjavne
nedôvodná
žaloba

Ustanovenie § 137 obsahuje demonštratívny výpočet druhov žalôb, pričom doterajšiu právnu úpravu pomerne výrazne
modifikuje. Žalobou možno požadovať,
aby sa rozhodlo najmä o (1) splnení povinnosti (žaloby na plnenie), (2) o nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania
vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu (napríklad žaloba na
vyporiadanie práv typu BSM, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, neoprávnená stavba a iné), (3) o určení,
či tu právo je alebo nie je, ak je na
tom naliehavý právny záujem; naliehavý
právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu (klasická určovacia žaloba), alebo (4)
o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu (žaloba
o ur čení inej právnej skutočnosti, napríklad vyplývajúcej zo Zákonníka práce, zákona o dobrovoľných dražbách
a iných).
Nóvum predstavuje inštitút tzv. zjavne
nedôvodnej žaloby, ktorý by mal prispieť
k zrýchleniu a zhospodárneniu civilného sporového konania. Ak zo skutočností tvrdených v žalobe je po predbežnom
právnom posúdení zrejmé, že žaloba
je zjavne nedôvodná, súd vyzve žalobcu na späťvzatie žaloby. Na tento účel
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môže súd žalobcu vyslúchnuť. Vypočutie (vyslúchnutie) podľa tohto ustanovenia je osobitný procesný úkon súdu
spočívajúci v informatívnom prejednaní zjavne nedôvodnej žaloby. Môže sa
uskutočniť mimo pojednávania, teda
mimo pojednávacej miestnosti i mimo
pojednávacích dní sudcu.
Dispozičným procesným úkonom žalobcu ako účastníka konania je zmena žaloby, ktorú môže žalobca počas konania
so súhlasom súdu meniť. Zmena žaloby
je návrh, ktorým sa rozširuje uplatnené právo alebo sa uplatňuje iné právo.
Zmenou žaloby je i podstatná zmena
alebo doplnenie rozhodujúcich skutočností tvrdených v žalobe. Predmetná
právna úprava predstavuje precizáciu
inštitútu zmeny žaloby oproti doterajšej právnej úprave. Za zmenu žaloby sa
nepovažuje len zmena žalobného návrhu, ale aj akékoľvek zásahy, doplnenie,
upresnenie uplatneného nároku alebo
skutočností, o ktoré žalobca uplatnený
nárok opiera sa bude považovať za zmenu žaloby.

Zmena žaloby

Ak zmena žaloby nastala pred jej doručením žalovanému, koná súd o zmenenej žalobe bez rozhodovania o pripustení zmeny žaloby. Ak zmena žaloby
nastane po jej doručení žalovanému,
o prípustnosti zmeny žaloby súd rozhodne spravidla na pojednávaní, na ktorom bola zmena navrhnutá, alebo na
pojednávaní, ktoré nasleduje bezprostredne po tom, ako bola zmena žaloby uplatnená podaním mimo pojednávania. Súd nepripustí zmenu žaloby, ak
by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom na konanie o zmenenej žalobe. Súd nepripustí zmenu
žaloby ani vtedy, ak by na konanie
o zmenenej žalobe bol vecne alebo kauzálne príslušný iný súd. Ak súd nepripustí zmenu žaloby, pokračuje v konaní
o pôvodnej žalobe.
Žalobca môže vziať žalobu späť. Právna
úprava späťvzatia žaloby je v zásade
prebratá zo súčasného Občianskeho súdneho poriadku a reflektuje doterajšiu
úpravu. Je potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Na
nesúhlas žalovaného so späťvzatím ža-

Späťvzatie žaloby

loby sa však na druhej strane neprihliada, ak dôjde k späťvzatiu žaloby skôr,
než sa začalo predbežné prejednanie
sporu podľa § 168 alebo pojednávanie.
Súhlas žalovaného je potrebný vždy, ak
určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.
Vzájomná žaloba

Nezmenený podobne ostal tiež inštitút
vzájomnej žaloby, čo znamená, že žalovaný môže uplatniť svoje právo proti
žalobcovi vzájomnou žalobou. Vzájomnou žalobou je i prejav žalovaného,
ktorým proti žalobcovi uplatňuje svoju
pohľadávku na započítanie, ale len ak

navrhuje, aby bolo prisúdené viac, než
čo uplatnil žalobca; inak súd posudzuje taký prejav len ako prostriedok procesnej obrany žalovaného. Vzájomnú
žalobu môže súd vylúčiť na samostatné
konanie, ak nie sú splnené podmienky
na spojenie vecí.
Pokiaľ ide o súdny zmier, žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.
Zmier súd schvaľuje rozsudkom, keďže
ide o rozhodnutie vo veci samej, pričom ho neschváli, ak je v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmier

PROCESNÉ ÚKONY ÚČASTNÍKOV

KONANIA A OSÔB ZÚČASTNENÝCH
NA SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
V zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny
poriadok“) sú právne úkony účastníkov
konania a iných osôb, ktoré sú zúčastnené na konaní upravené ustanoveniami § 55 až 64. Správny súdny poriadok
s účinnosťou odo dňa 1. júla 2016 nahradí Občiansky súdny poriadok.
Ustanovenie § 55 upravuje podanie a podanie vo veci samej. Oproti súčasnej
právnej úprave je po novom demonštratívne vymedzené podanie vo veci samej,
a to (1) žaloba, (2) zmena žaloby, (3)
späťvzatie žaloby, (4) sťažnosť, (5) kasačná sťažnosť a (6) ak to z povahy veci
vyplýva, aj návrh na priznanie odkladného účinku. Nakoľko ide o demonštratívne vymedzenie, podaním vo veci samej budú môcť byť aj iné podania.
Od obsolétnej povinnosti správneho súdu
spísať podanie do zápisnice sa po novom
upúšťa. Zmení sa tiež lehota na doplnenie podania vo veci samej podaného
v elektronickej podobe bez autorizácie
podľa osobitného predpisu zo súčasných
3 dní na 10 dní. K podaniu kolektívneho orgánu bude po novom musieť byť
pripojené rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním
súhlas. Uvedené zmeny zakotví ustanovenie § 56.
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Všeobecné náležitosti podania upravuje ustanovenie § 57. Podľa uvedeného
ustanovenia sa bude musieť v podaní
uviesť (1) ktorému správnemu súdu je
určené, (2) kto ho robí, (3) ktorej veci
sa týka, (4) čo sa ním sleduje a (5)
podpis. Oproti súčasnému ustanoveniu
§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa nebude vyžadovať datovanie podania. Ak bude
Správny súdny poriadok vyžadovať aj
iné osobitné náležitosti, uvedú sa aj tie.
Ak pôjde o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, povinnosťou náležitosťou podania bude aj uvedenie spisovej
značky tohto konania.

Všeobecné
náležitosti podania

Po novom sa zmení tiež postup pri odstraňovaní vád podania. Podľa súčasnej
právnej úpravy sudca alebo poverený
zamestnanec v prípade nesprávneho,
neúplného alebo nezrozumiteľného podania vydáva uznesenie, ktorým vyzve
na doplnenie alebo opravenie podania.
Nová právna úprava zakotví dva možné
postupy súdu.

Postup
pri odstraňovaní
vád podania

Ak nepôjde o podanie vo veci samej alebo návrh na priznanie odkladného účinku a z podania nebude zrejmé, čoho sa
týka a čo sa ním sleduje, podľa ustanovenia § 58 správny súd nevydá uznesenie, ale vyzve na doplnenie alebo opra-

vu tohto podania. Výzva nebude mať
formu rozhodnutia. Na doplnenie podania alebo na opravu podania správny
súd určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. Ak v určenej lehote
nebude podanie doplnené alebo opravené, prípadne bude doplnené alebo
opravené tak, že z neho nebude zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje,
na takéto podanie správny súd nebude
prihliadať.
Uznesenie súd vydá v prípade podania
vo veci samej, z ktorého nebude zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje
alebo pôjde o podanie neúplné alebo
nezrozumiteľné. Uznesením súd vyzve
toho, kto podanie urobil, aby podanie
doplnil alebo opravil v lehote, ktorú súd
určí. Lehota nebude môcť byť kratšia
ako desať dní. V uznesení správny súd
uvedie, v čom je podanie neúplné alebo
nezrozumiteľné a ako ho doplniť alebo
opraviť, a poučí o možnosti podanie
odmietnuť. Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne
uznesením. Uvedené však nebude platiť, ak pre uvedený nedostatok bude
možné v konaní pokračovať. Tento postup je upravený ustanovením § 59.
V súvislosti s odstránením vád podania
bude podľa ustanovenia § 60 súd povinný predvolať na výsluch toho, kto podanie urobil, ak má za to, že tým možno
dosiahnuť odstránenie vád podania. Pri
výsluchu správny súd uvedie, v čom je
podanie neúplné alebo nezrozumiteľné,
a poučí, ako podanie opraviť alebo doplniť.
Legálna
definícia žaloby

Legálnu definíciu žaloby zakotvuje
ustanovenie § 61 a je odlišná od definície v Civilnom sporovom poriadku.
Predmetné ustanovenie upravuje, že
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žaloba je procesný úkon, ktorým (1)
fyzická osoba alebo právnická osoba
uplatňuje právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo dotknutého práva
alebo právom chráneného záujmu, (2)
prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie
chrániť zákonnosť, ak jeho opatreniam
podľa osobitného predpisu nebolo vyhovené, alebo generálny prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie podľa osobitného
predpisu a (3) zainteresovaná verejnosť
uplatňuje právo na súdnu ochranu vo
veciach životného prostredia. Uvedená
definícia predstavuje taktiež zhrnutie
doktrinálnych a judikatúrnych názorov
na povahu žaloby.
Podľa precizovanej právnej úpravy ustanovením § 62 bude žalobca môcť meniť
rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podanie
žaloby na správny súd. Zmenenú žalobu správny súd doručí ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným
na konaní do vlastných rúk. Späťvzatie
žaloby upravené ustanovením § 63 vychádza zo súčasnej právnej úpravy.

Zmena rozsahu
a dôvodov žaloby,
späťvzatie žaloby

Práva osôb zúčastnených na konaní upravuje ustanovenie § 64. Osoba zúčastnená na konaní bude mať právo (1) predkladať písomné vyjadrenia, (2) nahliadať
do súdneho spisu, (3) byť upovedomená
o nariadenom pojednávaní a (4) žiadať,
aby jej bolo na pojednávaní udelené
slovo. Doručovať sa jej bude žaloba,
zmena žaloby, uznesenie o priznaní odkladného účinku a rozhodnutie, ktorým
sa konanie na správnom súde končí.
Osoba zúčastnená na konaní nebude
môcť disponovať žalobou. Právo podávať opravné prostriedky bude mať len
osoba zúčastnená na konaní podľa ustanovenia § 41 ods. 2, teda osoba, ktorá
na výzvu predsedu senátu oznámila, že
sa bude zúčastňovať na konaní.

Práva osôb
zúčastnených
na konaní

OBRANA V CIVILNOM

SPOROVOM KONANÍ
Prostriedky
procesného útoku
a procesnej obrany

V ustanoveniach § 149 až § 154 Civilného sporového poriadku sa zaviedli nové
inštitúty inšpirované predovšetkým nemeckým civilným procesom a právnou
teóriou. Ide o systematické začlenenie
inštitútov procesnej obrany a procesného útoku do celkovej koncepcie kontradiktórneho sporového konania založeného na prísnom prejednacom princípe
a koncentrácii konania. Civilný sporový
poriadok demonštratívne uvádza prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, pričom samotnými pojmami procesný útok a procesná
obrana sa zdôrazňuje kontradiktórnosť
procesného postavenia protistrán v sporovom konaní.
Ako uvádza dôvodová správa, celkovo
ide v rámci predmetných nových inštitútov o inštitucionálne prehĺbenie sporovosti konania a má ambíciu prispieť
k zefektívneniu, zrýchleniu a zhospodárneniu sporového konania.
Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä
(1) skutkové tvrdenia, (2) popretie skutkových tvrdení protistrany, (3) návrhy na
vykonanie dôkazov, (4) námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a (5) hmotnoprávne námietky.

Skutkové
tvrdenia a popretie
skutkových tvrdení
protistrany

Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia. Ide
o zakotvenie tzv. povinnosti tvrdenia,
teda procesnú povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionované procesnými
prostriedkami, predovšetkým vo forme
rýchlej straty sporu. Povinnosť tvrdenia sa vzťahuje na skutkové okolnosti
súvisiace s procesným útokom či procesnou obranou strany sporu a sú koncepčným predpokladom tzv. sudcovskej
koncentrácie civilného sporového konania.
Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
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za nesporné. Ak strana sporu poprie
skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej
konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o predmetných skutkových
okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Z uvedeného je zrejmé, že porušenie
povinnosti tvrdenia sa považuje za procesnú pasivitu strany sporu majúcu za
následok procesnú sankciu vo forme buď
nespornosti nepopretých skutkových
tvrdení protistrany, alebo vo forme neú činnosti nekvalifikovaného popretia
skutkového tvrdenia protistrany. Na odvrátenie fikcie nespornosti skutkových
tvrdení protistrany postačuje ich generálne popretie, ak strana uvedie vlastné tvrdenia o skutkových okolnostiach.
Hmotnoprávna námietka je právny úkon
strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo
oslabenie práva protistrany. Hlavnou formou hmotnoprávnej námietky je námietka premlčania a kompenzačná námietka, keďže najmä tie napĺňajú obsahové
náležitosti hmotnoprávnej námietky ako
takej.

Hmotnoprávna
námietka

Strany sú povinné uplatniť prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala
starostlivo so zreteľom na rýchlosť
a hos podárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä
ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky procesného útoku alebo prostriedky
procesnej obrany neprihliadne, uvedie
to v odôvodnení rozhodnutia vo veci samej.

Sudcovská
koncentrácia
konania

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
koncentrácia konania predstavuje efektívny nástroj racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konania. Ako
uvádza dôvodová správa, koncentrácia
konania tvorí funkčnú a teleologickú

jednotu s jedným z nosných princípov
novej právnej úpravy sporového konania, a to s princípom arbitrárneho poriadku. Princíp arbitrárneho poriadku
znamená, že sudca so znalosťou konkrétnej veci vie najlepšie posúdiť adekvátnosť a včasnosť uplatnenia prostriedkov procesného útoku a prostriedkov
procesnej obrany. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany sú uplatnené včas aj vtedy, ak
ich strana predložila ako reakciu na
skutočnosti, o ktorých nevedela, ani ich
nemohla predvídať, a ktoré vyšli najavo až po tom, ako mala strana povin-

nosť označiť a predložiť skutočnosti
a dôkazy.
Zákonná koncentrácia konania predstavuje objektívnu časovú hranicu pre
uplatnenie prostriedkov procesného
útoku a prostriedkov procesnej obrany.
Zákonná koncentrácia konania znamená, že prostriedky procesného útoku
a procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. Ako uvádza
dôvodová správa, zákonná koncentrácia konania môže byť ešte sprísnená
uplatnením sudcovskej koncentrácie.

Zákonná
koncentrácia
konania

OPRÁVNENIA PROKURÁTORA

V SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
Súčasná právna úprava zakotvuje
oprávnenia prokurátora najmä v ustanoveniach § 35 zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok. Zákon
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok s účinnosťou odo dňa 1. júla 2016
nahradí Občiansky súdny poriadok a precizuje doterajšiu právnu úpravu.
Ustanovením § 5 ods. 11 bude upravený jeden zo základných princípov konania, a to, že konanie pred správnym
súdom funkčne súvisí s výkonom dozoru
prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ide o explicitné zakotvenie princípu, ktorý sa aplikuje aj
v súčasnosti. Účelom uvedeného princí pu je najmä odľahčenie správneho
súdnictva tým, že prokuratúra na základe podnetov preskúmava rozhodnutia a postupy orgánov verejnej správy,
ktoré by inak preskúmavali správne súdy.
Aplikovaním uvedeného princípu by
malo dôjsť k zrýchleniu konania. K aplikovaniu uvedeného princípu by malo
prispieť aj zrušenie preskúmavania neprávoplatných rozhodnutí verejnej správy. Ako uvádza dôvodová správa, možno
očakávať efekt zvýšenia počtu podnetov
prokuratúre, nakoľko postup pri netrestnom dozore prokurátora je v prevažnej
väčšine rýchlejší ako pri preskúmavaní
právoplatných rozhodnutí správnymi
súdmi.
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Správny súdny poriadok oprávnenia prokurátora upravuje predovšetkým v ustanovení § 45 až 48. Právna úprava ustanovenia § 45 vychádza zo súčasného
znenia ustanovenia § 35 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Uvedené ustanovenie upravuje žalobnú legitimáciu
prokurátora. Prokurátor bude podľa
predmetného ustanovenia oprávnený
podať (1) správnu žalobu podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) až d) proti
rozhodnutiu orgánu verejnej správy
alebo opatreniu orgánu verejnej správy, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené, (2) žalobu proti
nečinnosti, ak orgán verejnej správy
ostal nečinný aj po upozornení prokurátora, (3) žalobu proti uzneseniu zastupiteľstva, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené a (4)
žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest,
ktorému nebolo vyhovené.
Predpokladom návrhového oprávnenia
prokurátora bude nevyhovenie protestu
alebo upozorneniu prokurátora orgánom
verejnej správy. Jednoznačné upravenie podmienok správnej žaloby alebo
žaloby prokurátorom bolo potrebné z dôvody výkladových nejasností, respektíve nedokonalej súčasnej právnej úpravy. Ako príklad nedokonalej právnej
úpravy je možné uviesť súčasné ustanovenie § 247 ods. 2 ešte stále účinného
Občianskeho súdneho poriadku, ktoré

Žalobná legitimácia
prokurátora

upravuje povinnosť vyčerpania riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa pre
napadnuté rozhodnutie pripúšťajú. Prokurátor pritom môže podať protest aj
proti rozhodnutiu, proti ktorému neboli vyčerpané opravné prostriedky. Ak
orgán verejnej správy takému protestu
nevyhovie, podľa súčasnej právnej
úpravy by prokurátor nemohol účinne
žalovať predmetné rozhodnutie. V tom
prípade by nastal stav, kedy by prokurátor po nevyhovení jeho protestu nemohol napadnúť rozhodnutie na správnom súde.
Vstup prokurátora
do začatého
správneho
súdneho konania

Právna úprava vstupových oprávnení prokurátora do už začatého správneho súdneho konania má v súčasnosti formu
explicitného vymenovania vecí, v ktorých môže prokurátor do konania vstúpiť. V podstate ustanovenie § 35 ods. 2
písm. i) a j) Občianskeho súdneho poriadku zahŕňa všetky prípady. Po novom
sa právna úprava vstupových oprávnení
zjednoduší a bude upravovať, že prokurátor je oprávnený vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom.
Lehota dvoch mesiacov na podanie žaloby a správnej žaloby zostáva zachovaná aj po novom. Ustanovenie § 81 ods. 2
explicitne upravuje, že prokurátor má
právo nahliadnuť do súdneho spisu, aj
keď ide o konanie, ktoré sa nezačalo na
jeho návrh, alebo o konanie, do ktorého nevstúpil. Súčasná právna úprava
takéto explicitné ustanovenie neobsahuje.

Rešpektovanie
dobromyseľne
nadobudnutých práv

Z pohľadu novej právnej úpravy sa nevhodným javí ustanovenie § 249 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku, uvádza
dôvodová správa. Predmetné ustanovenie upravuje, že prokurátor pri podaní
návrhu podľa ustanovenia § 35 ods. 1
písm. b) dbá o to, aby práva nadobudnuté v dobrej viere boli čo najmenej dotknuté. Uvedené ustanovenie je judikatúrou vykladané rôzne. Napríklad rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp. zn. 6 Sžo 187/2010 zo dňa 20. 7. 2011
a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 2 Sžo 76/2008 zo dňa
11. 2. 2009 riešia uvedenú otázku odlišne. Kým v prvom prípade Najvyšší súd
Slovenskej republiky uvádza, že otázka
dobromyseľných práv je osobitnou náležitosťou žaloby, v druhom prípade
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uvádza, že nemusí byť súčasťou žaloby.
Ak sa prokurátor s uvedeným zásahom
nevysporiada, podľa súčasnej právnej
úpravy to tvorí prekážku vecného preskúmania žaloby. Nová právna úprava
už neupravuje otázku zásahu do dobromyseľne nadobudnutých práv ako osobitnú náležitosť podania, ale uvedená
otázka sa bude skúmať priamo v správnom súdnom konaní.
Po novom bude prokurátor bude oprávnený podať kasačnú sťažnosť vo konaniach v ktorých bol účastníkom konania,
ak bolo rozhodnuté v jeho neprospech.
Lehota na podanie kasačnej sťažnosti
je jeden mesiac od doručenia rozhodnutia krajského súdu. Ak bolo vydané
opravné uznesenie, lehota plynie znovu
od doručenia opravného uznesenia len
v rozsahu vykonanej opravy.

Kasačná sťažnosť

Kasačná sťažnosť bude novým typom
opravného prostriedku. Riadny opravný
prostriedok, ktorým je v súčasnej dobe
odvolanie proti rozhodnutiu krajského
súdu alebo okresného súdu, nie je po
novom upravený. Kasačnú sťažnosť ako
nový opravný prostriedok bude možné
podať len proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, teda bude mať
povahu mimoriadneho opravného prostriedku.
Oprávnenia generálneho prokurátora
Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) sú upravené najmä
ustanovením § 47 Správneho súdneho
poriadku. Generálny prokurátor bude
tak ako v súčasnosti oprávnený podať
žalobu na rozpustenie politickej strany.
Ustanovenia § 384 až 390 Správneho
súdneho poriadku explicitne upravujú
konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany.
V súčasnej dobe je rozpustenie strany
upravené ustanovením § 17 zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach.
Generálny prokurátor bude po novom
oprávnený podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu vydanému v konaní, do ktorého bol prokurátor
oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil. Generálny prokurátor bude môcť v kasačnej
sťažnosti navrhnúť, aby o nej rozhodol
veľký senát Najvyššieho súdu Slovenskej

Oprávnenia
generálneho
prokurátora

republiky, a to z dôvodu rozdielnej rozhodovacej činnosti správnych súdov alebo pretrvávajúcej odlišnosti rozhodovania správnych súdov a orgánov verejnej

správy. Generálny prokurátor bude tiež
oprávnený podať žalobu na obnovu konania, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil.

KONANIE V NIEKTORÝCH

STATUSOVÝCH VECIACH
FYZICKÝCH OSÔB
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok nadobudne účinnosť
dňom 1. júla 2016. Konanie v niektorých
statusových veciach fyzických osôb je
upravené ustanovením § 220 až 277.
Konanie v niektorých statusových veciach fyzických osôb sa rozčleňuje na
nasledovné konania, a to (1) konanie
o vyhlásení za mŕtveho (§ 220 až 230),
(2) konanie o spôsobilosti na právne
úkony (§ 231 až 251), (3) konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravot níckom zariadení (§ 252 až 271)
a (4) konanie o ustanovení opatrovníka
(§ 272 až 277). Postupne si rozoberieme zmeny v jednotlivých konaniach,
ktoré priniesla nová právna úprava.
Konanie
o vyhlásení
za mŕtveho

Konanie
o spôsobilosti
na právne úkony

Miestna príslušnosť v konaní o vyhlásení za mŕtveho sa po novom nemení.
Uvedené konanie v súčasnosti upravuje ustanovenie § 195 až 200 zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Oproti súčasnej právnej úprave sa
právna úprava uvedenej statusovej
veci nemení, len sa precizuje. Nóvum je
ustanovenie nového inštitútu – procesného opatrovníka. Novou povinnosťou
súdu bude zverejnenie verejnej vyhlášky nielen na úradnej tabuli súdu, ale aj
na webovej stránke príslušného súdu.
V súčasnej dobe je takáto možnosť fakultatívna.
Konanie o spôsobilosti na právne úkony
tiež vychádza zo súčasnej právnej úpravy. V Občianskom súdnom poriadku je
upravené v ustanovení § 186 až 191.
Podľa ustanovenia § 186 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku možno v konaní o spôsobilosti na právne úkony rozhodnúť o pozbavení, obmedzení alebo
vrátení spôsobilosti na právne úkony.
Nová právna úprava vypustila inštitút
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pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, ktorý je v rozpore s ľudskoprávnymi
štandardami. Po novom bude v konaní
o spôsobilosti na právne úkony súd rozhodovať o (1) obmedzení spôsobilosti
fyzickej osoby na právne úkony, (2)
zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a (3) navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne
úkony.
Okruh osôb, ktoré môžu dať návrh na
začatie konania o spôsobilosti na právne úkony nová právna úprava precizuje. Návrh na začatie konania bude po
novom môcť podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
poskytovateľ sociálnych služieb alebo
ten, kto má na veci právny záujem.
Návrh na začatie konania bude môcť
podať aj ten, o koho spôsobilosti sa má
konať, pričom pôjde o fyzickú osobu žiadajúcu navrátenie spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu.
Nová právna úprava ustanovuje osobitné náležitosti návrhu na začatie konania
o spôsobilosti na právne úkony. Podľa
nej bude návrh musieť obsahovať okrem
všeobecných náležitostí podania aj
opísanie skutočností odôvodňujúcich
zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na
právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti
na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na
právne úkony. Miernejšími opatreniami
sú napríklad zastupovanie členom domácnosti, alebo ustanovenie opatrovníka.
Osobitnou náležitosťou návrhu na začatie konania bude tiež opísanie skutoč-

ností odôvodňujúcich podanie návrhu,
ak návrh na začatie konania podáva
ten, kto má na veci právny záujem. Súd
bude môcť navrhovateľovi alebo navrhovateľovi, ktorým je blízka osoba, uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave
osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Ak
navrhovateľ správu v určenej lehote nepredloží, súd konanie zastaví.
Nová právna úprava explicitne vymedzuje, že účastníkmi konania o spôsobilosti na právne úkony sú navrhovateľ
a ten, o koho spôsobilosti na právne
úkony sa koná. Súčasne upravuje, že
blízka osoba alebo ten, kto osvedčí
právny záujem, môže navrhnúť, aby ho
súd pribral ako účastníka do konania.
Súd návrhu vyhovie, ak to bude považovať pre vedenie konania a pre ochranu
dotknutých práv za účelné. Súd podľa
okolností prípadu zváži, či bude o začatí konania potrebné informovať blízku osobu alebo orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Nakoľko rozhodnutie súdu má konštitutívny charakter, do právoplatnosti rozsudku bude mať ten, o koho spôsobilosti
sa koná, v konaní spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu.
Súd po novom ustanoví procesného opatrovníka tomu, o koho spôsobilosti sa
koná, ak nemá zákonného zástupcu.
V konaní teda bude mať paralelne procesné práva osoba o spôsobilosti ktorej
sa koná a aj jej zákonný zástupca alebo procesný opatrovník. Ak budú procesné úkony zákonného zástupcu alebo
procesného opatrovníka v rozpore s procesnými úkonmi osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná, alebo v rozpore s proces nými úkonmi zástupcu, ktorého si
táto osoba zvolí, posúdi súd, ktorý procesný úkon je v záujme tejto osoby.
Rozhodnutie vo veci samej bude súd
okrem zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka doručovať aj osobe, o ktorej spôsobilosti sa koná. Osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, bude
môcť požiadať, aby jej súd doručoval
všetky písomnosti v konaní.
Nakoľko osoba, o ktorej spôsobilosti sa
koná bude mať plné procesné práva,
súd poučí túto osobu o jej procesných
právach a povinnostiach, najmä o práve
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zvoliť si zástupcu. Poučenie súd uskutoční spôsobom, ktorý zohľadňuje zdravotný stav osoby, o ktorej spôsobilosti
sa koná. Osoba, o ktorej spôsobilosti
sa koná, bude môcť požiadať, aby sa
zúčastňoval konania jej dôverník, ktorý nie je jej zástupcom, o tejto možnosti ju súd poučí. Uvedené právo vychádza z Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím, z ktorého
vyplýva, že osobu nemožno k zastúpeniu nútiť, ale na jej žiadosť sa môže
konania zúčastňovať ten, komu dôveruje, kto je jej známy, s kým sa poradí,
kto pozná jej návyky.
Novoupravený je výsluch osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Súčasná právna úprava zakotvuje, že od výsluchu
vyšetrovaného môže súd upustiť, ak
nemožno tento výsluch vykonať vôbec
alebo bez ujmy na zdravotnom stave
vyšetrovaného. Právo súdu upustiť od
výsluchu vyšetrovaného zostane zachované aj po novom. Súd však bude povinný osobu vzhliadnuť, ak nevykoná
výsluch. Účelom „vzhliadnutia“ je bezprostredný kontakt sudcu s osobou,
o ktorej právach sa rozhoduje. Ak však
o to požiada osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, vyslúchne ju súd vždy.
Súd bude tak ako v súčasnosti povinný
vyslúchnuť znalca. Na návrh znalca bude
môcť súd nariadiť, aby osoba, o ktorej
spôsobilosti sa koná, bola najviac na
štyri týždne umiestnená v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je to nevyhnutne potrebné na vyšetrenie jej zdravotného stavu.
Uvedené oprávnenie je upravené už
v súčasnom ustanovení § 187 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, avšak nová
právna úprava skráti maximálnu dobu
umiestnenia zo súčasných troch mesiacov na štyri týždne. Po novom bude
môcť súd od znaleckého dokazovania
upustiť, ak na zistenie skutočného stavu veci bude postačujúce vyslúchnuť
ošetrujúceho lekára.
Ak nebudú splnené podmienky na obmedzenie spôsobilosti, zmenu obmedzenia
spôsobilosti alebo navrátenie spôsobilosti, súd konanie zastaví. Ak sa konanie o zmenu obmedzenia spôsobilosti
alebo o navrátenie spôsobilosti začne
na návrh osoby, o ktorej spôsobilosti sa

Konanie
o prípustnosti
prevzatia a držania
v zdravotníckom
zariadení

koná, bude môcť po novom súd rozhodnúť, že ďalší takýto návrh môže
podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov, ak zlepšenie alebo zmenu zdravotného stavu nemožno očakávať. Nová
právna úprava jednoznačne upravuje,
že konanie o obmedzení spôsobilosti
na právne úkony je spojené s konaním
o ustanovení opatrovníka podľa ustano venia § 272 až 277. Zo súčasnej
právnej úpravy takéto spojenie jednoznačne nevyplýva. Súd bude tak ako
v súčasnosti povinný zabezpečiť uloženie rozsudku o spôsobilosti na právne
úkony v Notárskom centrálnom registri
listín.

žiadať, aby mu súd doručoval všetky
písomnosti v konaní. Nóvum bude tiež
povinnosť súdu najneskôr do uplynutia
lehoty jedného roka od právoplatnosti
uznesenia, ktorým súd vyslovil, že držanie v zdravotníckom zariadení je prípustné, rozhodnúť o začatí konania
o prípustnosti ďalšieho držania v zdravotníckom zariadení za predpokladu,
že umiestnenie trvá a toto konanie sa
nezačalo už skôr na návrh. V konaní
o prípustnosti ďalšieho držania v zdravotníckom zariadení súd bude postupovať podľa ustanovení § 252, § 255 až
260, § 264, § 266 a 268. V uvedenom
konaní súd rozhodne uznesením.

Ďalším statusovým konaním je konanie
o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. Oproti súčasnej
právnej úprave zakotvenej ustanovením § 191a až 191g Občianskeho súdneho poriadku sa zmení postavenie osoby
umiestnenej v zdravotníckom zariadení
(ďalej len „umiestnená osoba“), ustanovenie opatrovníka, ako aj doručovanie písomností. Zmeny budú podobného
charakteru ako v konaní o spôsobilosti na
právne úkony. Pôjde napríklad o nové
právo osoby umiestnenej v zdravotníckom zariadení požiadať, aby sa zúčastňoval konania jej dôverník, ktorý nie
je jej zástupcom. Zmena nastane aj
v doručovaní rozhodnutia. Súd bude
rozhodnutie vo veci samej okrem zákonného zástupcu alebo procesného
opatrovníka doručovať vždy aj umiestnenému. Umiestnený bude môcť po-

Poslednou statusovou vecou je konanie
o ustanovení opatrovníka. Súčasná právna úprava predmetné konanie upravuje
ustanovením § 192 a 193 Občianskeho
súdneho poriadku. Na konanie o ustanovení opatrovníka bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode má fyzická osoba bydlisko, ak takýto súd nie
je, súd v ktorého obvode má fyzická
osoba majetok. Nová právna úprava explicitne upravuje, že súdom ustanovený
opatrovník je povinný vykonávať svoje
práva a povinnosti riadne a dbať na
pokyny súdu, pričom súd bude dohliadať na spôsob výkonu funkcie opatrovníka. Súd po novom bude môcť odvolať
opatrovníka z výkonu funkcie (1) na jeho
návrh, (2) ak stratí spôsobilosť na výkon
funkcie, (3) porušuje povinnosti, (4)
zneužíva svoje práva, alebo (5) z iných
vážnych dôvodov.

KONANIA VO VECIACH

OBCHODNÉHO REGISTRA
Štvrtá hlava Civilného mimosporového
poriadku upravuje konania vo veciach
obchodného registra, ktorými sú v zmysle ust. § 278 (1) konanie o zápise údajov
do obchodného registra (ďalej len „konanie o zápise údajov“), (2) konanie
o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom
(ďalej len „konanie o zosúladenie údajov“) a (3) konanie o zrušenie zápisu
údajov do obchodného registra (ďalej
len „konanie o zrušenie zápisu údajov“).
Ustanovením § 281 sa zaviedol pojem
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zápis údajov. Zápisom údajov do obchodného registra sa rozumie aj zápis zmeny údajov a výmaz zapísaných údajov.
Na konania vo veciach obchodného registra je kauzálne príslušný registrový
súd, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. Registrovým súdom je okresný súd,
ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja. Kauzálna príslušnosť v konaní vo veciach obchodného
registra sa ponechala podľa doteraj-

Konanie
o ustanovení
opatrovníka

ších predpisov a doterajšieho stavu.
Miestna príslušnosť ostáva upravená
osobitným predpisom, a to zákonom
č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
v platnom znení (ďalej len „zákon
o obchodnom registri”), a to ustanovením § 4 zákona o obchodnom registri.
Konanie
o zápise údajov

Civilný mimosporový poriadok upravuje
len niektoré ustanovenia o konaní o zápise údajov do obchodného registra,
keďže generálnym predpisom je zákon
o obchodnom registri. Právna úprava
v novom Civilnom mimosporovom konaní sa prebrala zo súčasného stavu a v zásade v nezmenenej podobe.
Samotný návrh na zápis údajov do obchodného registra upravuje zákon o obchodnom registri, pričom taký návrh sa
podáva na osobitnom tlačive. Pre účely
mimosporového konania o zápis údajov
je dôležitým, že v prípade, ak registrový súd v konaní o zápise údajov do
obchodného registra odmietne vykonať
zápis, môže navrhovateľ podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu
(ďalej len „námietky“). V námietkach
môže navrhovateľ odstrániť nedostatky, najmä doplniť chýbajúce údaje
ale bo opraviť nesprávne údaje, pre
ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté. Námietky sa podávajú na registrovom súde do 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu.
Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.
O námietkach rozhoduje registrový súd
bez nariadenia pojednávania v lehote
desiatich pracovných dní od ich doručenia. Odmietnutie vykonania zápisu
preskúma súd len z hľadiska splnenia
podmienok podľa osobitného predpisu.
Ak registrový súd námietkam vyhovie,
vykoná zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, zapíše sa navrhovaný údaj k tomuto dňu. Ak registrový
súd vykonáva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný,
zapíše sa navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.
O vykonaní zápisu registrový súd vydá
potvrdenie, ktoré bezodkladne odošle
navrhovateľovi. V potvrdení uvedie ob11

sah vykonaného zápisu. Po zápise vydá
registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bezodkladne odošle navrho vateľovi. Námietky proti vykonaniu
zápisu nie sú prípustné.
Registrový súd námietkam môže vyhovieť, rovnako tak nemusí. Registrový súd
námietky zamietne, ak nie sú splnené
podmienky na vykonanie zápisu a o zamietnutí námietok rozhodne uznesením.
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
O námietkach rozhoduje sudca. Sudca
nerozhodne v prípade, ak navrhovateľ
podal námietky, odstránil nedostatky,
ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu a ak sú splnené všetky
podmienky na vykonanie zápisu podľa
osobitného predpisu. Vtedy rozhodne
súdny úradník a zápis vykoná.
Z dôvodu potreby zosúladiť ustanovenia Civilného mimosporového konania
so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa precizovalo elektronické podanie námietok. Námietky možno podať v elektronickej podobe a musia byť
podané prostredníctvom príslušného
elektronického formulára pre elektronické podanie, ktorý je zverejnený na
ústrednom portáli verejnej správy.
Elektronické podanie námietok musí byť
autorizované navrhovateľom, inak na ne
registrový súd neprihliada.
Ak boli námietky podané v listinnej podobe a ich súčasťou je nový návrh na
zápis alebo iné listiny, tento návrh spolu
s prílohami musia mať listinnú podobu.
Ak boli námietky podané v elektronickej podobe, prílohy možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe. Pri podávaní listín sa primerane
použijú ustanovenia osobitného predpisu. Ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe, prílohy dokladané v elektronickej podobe musia byť podané
spolu s námietkami, inak na ne registrový súd neprihliada. Ak boli námietky
podané v elektronickej podobe a dokladajú sa k nim všetky alebo niektoré
prílohy v listinnej podobe, musia byť
všetky prílohy v listinnej podobe doru-

Elektronické
podanie námietok

čené na registrový súd v ten istý deň,
inak na ne registrový súd neprihliada.
Ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe a ich súčasťou sú prílohy
v listinnej podobe, musí byť v námietkach uvedené, ktoré prílohy sa dokladajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe.
Konanie
o zosúladenie
údajov

Cieľom konania o zosúladení údajov
v obchodnom registri je zosúladiť zá pisy, ktorých povaha je deklaratórna.
Konaním o zosúladenie údajov sa má
dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom
registri so skutočným právnym stavom
inak, ako na základe návrhu na zápis
údajov do obchodného registra. Konanie o zosúladenie údajov môže začať
aj bez návrhu, ex offo, ako odraz princípu oficiality, čo znamená, že súdy
a iné orgány vždy upozornia registrový
súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri, ak tieto skutočnosti zistia
pri svojej činnosti.
Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov môže podať každý, kto má
právny záujem na správnosti údajov
zapísaných v obchodnom registri alebo
každý, koho sa zapísané údaje týkajú,
najmä spoločník zapísanej osoby alebo
člen štatutárneho orgánu zapísanej
osoby.
Zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o zosú ladenie údajov. Podanie zapísanej
osoby, ktorého obsahom je návrh na
zápis, posúdi registrový súd vždy ako
návrh na zápis údajov do obchodného
registra, ako uvádza dôvodová správa,
osoba zapísaná v obchodnom registri
môže využiť iba prísne formalizovaný
postup zo zákona o obchodnom registri.
Okruh účastníkov konania podlieha režimu tzv. druhej definície účastníctva
v konaní, t.j. účastníkom konania o zosúladenie údajov v registri je ten, koho
zákon za účastníka výslovne označil.
V prípade konania o zosúladenie údajov sú účastníkmi navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údaje majú
byť do obchodného registra zapísané
alebo z obchodného registra vymazané. Účastníkom takého konania môže
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byť tiež osoba, ktorá osvedčí právny
záujem na zosúladení údajov, ako uvádza dôvodová správa, ide napríklad o veriteľov.
Vychádzajúc z princípu materiálnej
pravdy je v ustanovení § 294 zavedená
povinnosť súdu doručiť návrh na začatie konania alebo uznesenie o začatí
konania bez návrhu účastníkom, ako aj
vyzvať ich na uvedenie rozhodujúcich
skutkových okolností alebo právnych
dôvodov rozhodujúcich pre vykonanie
alebo nevykonanie zápisu.
Ustanovením § 295 sa zaviedla nová
metóda riešenia sporných skutočností
v mimosporovom konaní o zosúladenie
údajov, a to povinnosť registrového súdu
nariadiť pojednávanie, ak sú skutkové
tvrdenia medzi účastníkmi sporné. Fakultatívne môže súd nariadiť pojednávanie aj vtedy, ak to považuje za potrebné.

Pojednávanie

Po novom sa zaviedli osobitné dôvody
prerušenia konania o zosúladenie údajov do obchodného registra. Registrový
súd môže konanie o zosúladenie údajov prerušiť aj vtedy, ak prebieha konanie o žalobe o neplatnosť uznesenia
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti podľa predpisov obchodného
práva alebo konanie o žalobe o neplatnosť uznesenia členskej schôdze družstva podľa predpisov obchodného práva
a ak takáto žaloba nie je zjavne bezdôvodná. Ide o konania s účinkami erga
omnes, resp. s účinkami voči viacerým
subjektom.

Prerušenie konania

Okrem horeuvedenej výnimky pre možnosť prerušiť konanie o zo sú la denie
údajov, toto konanie nie je možné prerušiť z dôvodu, že prebieha iné súdne
konanie, ktorého predmetom sú skutkové alebo právne otázky, ktoré by mohli
mať význam ako otázka predbežná.
Súd v konaní o zosúladenie údajov do
ob chodného registra rozhoduje uznesením a zápis údajov do obchodného
registra vykoná registrový súd v deň
vydania uznesenia, a to bez ohľadu na
to, či bolo právoplatné, doručené, či bol
voči nemu podaný opravný prostriedok
a podobne.

Konanie o zrušenie
zápisu údajov

Novým typom konania vo veciach obchodného registra je konanie o zrušenie zápisu údajov, ktoré slúži na odstránenie nesprávnych zápisov spravidla
po stránke materiálnej (po formálnej
stránke môže byť zápis správny). Takýto zápis je za určitých okolností potrebné z obchodného registra odstrániť,
pričom iné konanie neumožňuje zápis
odstrániť, najmä, ak išlo o zápis konštitutívny.
Každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom
registri, alebo každý, koho sa zapísané
údaje týkajú, najmä zapísaná osoba,
spoločník zapísanej osoby alebo člen
štatutárneho orgánu zapísanej osoby,
môže navrhnúť, aby registrový súd zrušil zápis do obchodného registra. Návrh
na zrušenie zápisu údajov do obchodného registra je potrebné odôvodniť
tým, že skutkové a právne predpoklady
pre vykonanie zápisu neboli splnené.
Konanie o zrušenie zápisu údajov sa
začína na návrh. Dôvodová správa uvádza ako príklad konania o zrušenie zápisu údajov, zápis na základe listiny so
sfalšovaným podpisom.
Zápis údajov do obchodného registra,
na základe ktorého vznikla právnická
osoba alebo zápis, na základe ktorého
došlo k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu právnickej osoby, nie je možné
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zrušiť. Ide o také právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.
Ak však vznikne obchodná spoločnosť,
možno jej neplatnosť dosiahnuť v konaní o neplatnosti obchodnej spoločnosti, v konaní o zrušenie zápisu údajov nie je možné už ex tunc konať o jej
vzniku.
Okruh účastníkov konania podlieha režimu tzv. druhej definície účastníctva
v konaní a ide o otožné subjekty, ako
boli uvádzané v predošlom texte.
Súd aj v konaní o zrušenie zápisu údajov rozhoduje uznesením a registrový
súd zruší zápis údajov do obchodného
registra bezodkladne potom, čo uznesenie, ktorým sa návrhu vyhovelo, nadobudne právoplatnosť. Pri zapísanej
osobe sa v obchodnom registri poznamená, že zápis bol zrušený, pretože
skutkové a právne predpoklady pre vykonanie zápisu neboli splnené.
Ako uvádza dôvodová správa, v dôsledku
povahy zapísaného údaju je potrebné
viazať účinky rozhodnutia až na jeho
právoplatnosť a nepriznať tomuto uzneseniu vlastnosť predbežnej vykonateľnosti, ako je tomu v prípade uznesenia
v konaní o zosúladenie údajov. To znamená, že registrový súd zruší zápis údajov v obchodnom registri až po právoplatnosti svojho rozhodnutia.

Bratislava - Slovensko Brescia - Taliansko
Tvarožkova 5, P.O. Box 21
814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717
Fax: +421-2-5720 1777
Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–307 313
Fax: +39-030–307 313
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina

www.ulclegal.com

172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +380-44-361 30 21
Fax: N/A
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.com

Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu.
Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2016

14

