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1. NOVÝ ZÁKON O AUDÍTOROCH, AUDITE A DOH�ADE NAD VÝKONOM AUDITU
Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnos� nový zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch,
audite a doh�ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. O príprave tejto právnej úpravy sme Vás 
informovali už v našom májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO 
a po ukončení legislatívneho procesu Vám prinášame �alšie informácie. 

2. METODICKÉ USMERNENIE ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 
STANOVOVANIE POŽIADAVIEK URČENÝCH NA PREUKÁZANIE FINANČNÉHO 
A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie, v ktorom spresňuje 
postup pri stanovovaní požiadaviek pre účely preukázania finančného a ekonomického
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti a taktiež uvádza, v ktorých prípadoch 
sú tieto požiadavky neprípustné. S podrobnos�ami tohto metodického usmernenia 
Vás ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámi.

3. ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ SPORENIE PRE ROK 2008 
S účinnos�ou odo dňa 1. januára 2008 určilo Ministerstvo financií SR výšku štátnej 
prémie na stavebné sporenie pre rok 2008. Váš bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO
Vám v tomto vydaní opä� prináša potrebné informácie. 

4. AKTUÁLNE ZMENY V SÚSTAVE SÚDOV SR
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle sprostredkuje informácie 
o opätovnom zriadení siedmich okresných súdov, s ktorým súvisia i zmeny v sídlach 
a obvodoch súdov, ktoré s účinnos�ou odo dňa 1. januára 2008 prináša novela zákona 
o sídlach a obvodoch súdov SR. 

5. PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI STAVEBNÉHO SPORENIA
V aktuálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi oboznámime 
s pripravovanou novelou zákona o stavebnom sporení, ktorej účinnos� sa navrhuje 
odo dňa 1. januára 2008.

6. MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR PREDSTAVUJE NÁVRH NOVELY OSP 
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo rozsiahlu novelu Občianskeho súdneho poriadku,
ktorej prijatie by malo prinies� mnohé významné zmeny. Prijatie predloženého návrhu 
novely by malo dopad i na znenie �alších právnych predpisov. ULC Čarnogurský 
PRO BONO Vás v tomto čísle v predstihu oboznámi so základnými tézami predkladanej
novely Občianskeho súdneho poriadku. 
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Audítorská skúška

NOVÝ ZÁKON O AUDÍTOROCH, AUDITE A DOHĽADE 
NAD VÝKONOM AUDITU

Podmienky výkonu
auditu

Členstvo v komore
audítorov

Predmet právnej
úpravy 

Postup pri výkone
auditu

Dňa 1. januára 2008 nadobudne účin-
nos� nový zákon č. 540/2007 Z. z.
o audítoroch, audite a doh�ade nad
výkonom auditu a o zmene a doplne-
ní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve v znení neskorších predpisov
(�alej v texte len „novoprijatý zákon“
alebo „zákon o audítoroch“). 

Nový zákon o audítoroch upravuje
podmienky a predpoklady výkonu au-
ditu, postavenie a činnos� audítorov,
audítorských spoločností a asisten-
tov audítora, doh�ad nad výkonom
auditu, pôsobnos� komory audítorov
ako aj zriadenie a pôsobnos� nového
Úradu pre doh�ad nad výkonom audi-
tu (�alej v texte len „úrad“). 

Podmienkou na výkon auditu je zís-
kanie osvedčenia o spôsobilosti na
výkon auditu (�alej len „certifikát“),
ktoré úrad vydá fyzickej osobe za
predpokladu, že (1) je plne spôsobilá
na právne úkony, (2) má dobrú po-
ves�, (3) ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa, (4) najme-
nej pä� rokov odbornej praxe v účtov-
níctve, (5) zúčastňovala sa sústavné-
ho vzdelávania asistentov audítora,
(6) predložila úradne osvedčené kó-
pie certifikátov a licencií z iných člen-
ských štátov a tretích krajín, ktorých
je držite�om a (7) ktorá zložila audí-
torskú skúšku. Na základe písomnej
žiadosti úrad takúto osobu zapíše do
zoznamu audítorov a audítorovi vydá
licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zá-
pis do zoznamu audítorov. Dňom zá-
pisu do zoznamu audítorov je audítor
oprávnený používa� na označenie
svojej profesie označenie „certifiko-
vaný audítor“ a skratku „CA“ a vykoná-
va� audit. Zoznam audítorov rovnako
ako zoznam audítorských spoločností
sú verejne prístupné registre vedené
úradom a možno do nich nazrie� v síd-
le úradu alebo na internetovej stránke
úradu. Novozriadený úrad sídli v Bra-
tislave. 

Audítori a audítorské spoločnosti,
ktorí sú držite�mi licencie na výkon
auditu, sa združujú v komore audíto-
rov so sídlom v Bratislave, pričom

členstvo v komore audítorov je pre
audítora aj audítorskú spoločnos� po-
vinné. Komora audítorov vedie zoz-
nam asistentov audítora. Asistent au-
dítora je oprávnený vykonáva� všetky
úkony, na ktoré ho audítor splnomoc-
ní, s výnimkou podpisovania správy
audítora. Údaje uvedené v zozname
asistentov audítora sú verejne prís-
tupné, a to bu� v sídle komory audí-
torov alebo na jej internetovej strán-
ke. Zápisom do zoznamu asistentov
audítora komory audítorov asisten-
tovi audítora nevzniká členstvo v ko-
more audítorov. Audítor a asistent
audítora sú povinní zúčastňova� sa
sústavného vzdelávania zabezpečo-
vaného komorou audítorov. 

Spôsobilos� na výkon auditu sa preu-
kazuje audítorskou skúškou, ktorou
sa overuje odborná úroveň teoretic-
kých vedomostí uchádzača a ich apli-
kácia v praxi. Audítorská skúška sa
vykonáva v písomnej forme, pozostá-
va z čiastkových skúšok, pričom jej
rámcové zameranie upravuje zákon
o audítoroch, podrobnosti sú ustano-
vené v skúšobnom poriadku úradu.
Predmetom audítorskej skúšky sú
rôzne právne odvetvia, ale aj audítor-
ské postupy, metódy a techniky vrá-
tane medzinárodných audítorských
štandardov, právne predpisy týkajúce
sa auditu, audítorov a audítorských
spoločností a taktiež etický kódex au-
dítora vydaný Medzinárodnou federá-
ciou účtovníkov (IFAC). 

Audítor môže vykonáva� audit v svo-
jom mene, v mene audítorskej spo-
ločnosti, v mene iného audítora alebo
ako zamestnanec audítorskej spoloč-
nosti. Audítor a audítorská spoloč-
nos� môžu poskytova� subjektom aj
neaudítorské služby, avšak s výnimkou
subjektov, v ktorých vykonávajú audit.
Ide o služby v oblasti vedenia účtovníc-
tva, analýz účtovného systému, eko-
nomického, finančného alebo daňové-
ho poradenstva a podobne. Vedenie
účtovníctva a zostavenie účtovnej zá-
vierky a výkon auditu v účtovných
jednotkách je prekážkou nezávislosti
audítora (audítorskej spoločnosti). 



Audítor alebo audítorská spoločnos�
vydávajú o výsledku auditu správu
audítora, súčas�ou ktorej je aj názor
audítora na to, či údaje vo výročnej
správe sú v súlade s auditovanou úč-
tovnou závierkou, ktorý prikladá k sprá-
ve audítora dodatočne. 

Audítor a audítorská spoločnos�, ktorí
vykonávajú audit v zmysle tohto no-
voprijatého zákona, musia by� nezá-
vislí od auditovaného subjektu, nesmú
sa podie�a� na procesoch interného
rozhodovania tohto subjektu. O prie-
behu výkonu auditu sa musí vies� au-
dítorská dokumentácia pod�a medzi-
národných audítorských štandardov,
pričom do tejto dokumentácie je nut-
né zaznamena� i všetky skutočnosti,
ktoré by mohli ohrozova� nezávislos�
audítora a audítorskej spoločnosti
k príslušnému auditu. Do audítorskej
dokumentácie môžu nazera� len oso-
by vykonávajúce doh�ad, súd alebo
orgány činné v trestnom konaní. 

Všetky audity vykonávané pod�a toh-
to novoprijatého zákona sa budú vy-
konáva� na základe medzinárodných
audítorských štandardov. Ak by prija-
té medzinárodné audítorské štandar-
dy obsahovali audítorské postupy,
ktorých vykonávanie by vytváralo
špecifický právny konflikt s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi, vyplý-
vajúci zo špecifických vnútroštátnych
požiadaviek týkajúcich sa rozsahu
auditu, je možné vyňa� konfliktnú čas�
medzinárodného audítorského štan-
dardu na dobu trvania konfliktu. V prí-
pade, ak nastane takáto situácia, je
povinnos�ou Ministerstva financií SR
zabezpeči� vydanie osobitného pred-
pisu, ktorým sa uvedená skutočnos�
uvedie do praxe a po jeho prijatí
oznámi� všetkým členským krajinám
a Európskej komisii odlišný vnútro-
štátny postup spolu s jeho odôvodne-
ním. 

Audítor a audítorská spoločnos� sú
povinní vykonáva� audit s odbornou
starostlivos�ou a nestranne, sú povin-
ní dodržiava� medzinárodné audítor-

ské štandardy, vnútorné predpisy vy-
dané úradom, komorou audítorov
a etický kódex, zodpovedajú za ško-
du spôsobenú v súvislosti s výkonom
auditu a z tohto dôvodu sú povinní
uzavrie� poistenie zodpovednosti za
škodu, pričom neuzavretie tohto pois-
tenia môže ma� za následok až poza-
stavenie licencie. Audítor a audítorská
spoločnos� sú �alej povinní zacho-
váva� mlčanlivos� o všetkých skutoč-
nostiach, o ktorých sa dozvedeli v sú-
vislosti s výkonom auditu, pričom táto
povinnos� trvá aj po skončení výkonu
auditu, počas pozastavenia licencie,
ako aj po vyčiarknutí z príslušného
zoznamu. Ak audítor alebo audítor-
ská spoločnos� boli vyčiarknutí zo zoz-
namu vedeného úradom z dôvodu, že
preukázate�ne zneužili informácie
získané v súvislosti s výkonom audi-
tu, nemôžu v budúcnosti požiada�
o vrátenie licencie. Dňom vyčiarknu-
tia z príslušného zoznamu zaniká
licencia, teda oprávnenie na výkon au-
ditu a audítor alebo audítorská spoloč-
nos� musí odovzda� licenciu úradu.

Audítori a audítorské spoločnosti pod-
liehajú pravidelným previerkam zabez-
pečenia kvality auditu, ktorú vykonáva
komora audítorov prostredníctvom
kontrolórov menovaných komorou
audítorov. Systém previerok zabezpe-
čenia kvality auditu podlieha doh�a-
du, ktorý vykonáva úrad. Výsledky
previerok sa každoročne zverejnia na
internetových stránkach komory au-
dítorov a úradu. Audítori a audítorské
spoločnosti majú povinnos� úradu
oznámi� svoje odvolanie alebo odstú-
penie v priebehu vykonávania auditu,
�alej vznik, zmenu alebo zánik úda-
jov zapisovaných do príslušného zoz-
namu. 

Na základe ustanovení tohto zákona
o audítoroch sa. odo dňa 1. januára
2008, teda odo dňa jeho účinnosti,
zrušuje zákon č. 466/2002 Z. z. o au-
dítoroch a Slovenskej komore audíto-
rov a súčasne sa novelizuje zákon 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zne-
ní neskorších predpisov.
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Povinnosti 
audítorov 
a audítorských
spoločností
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Demonštratívny
výpočet a zákonný
rámec

Princípy relevantné
pre stanovenie
požiadaviek

Nedovolené
požiadavky

V súvislosti s aplikáciou zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará-
vaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpi-
sov (�alej v texte len „zákon o verej-
nom obstarávaní“) Úrad pre verejné
obstarávanie vydal metodické usmer-
nenie týkajúce sa stanovovania po-
žiadaviek určených na preukázanie
finančného a ekonomického postave-
nia, technickej alebo odbornej spôso-
bilosti uchádzačov alebo záujemcov
v procese verejného obstarávania.
Tieto požiadavky je nevyhnutné špe-
cifikova� už v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania (verejný ob-
starávate�) alebo vo výzve na sú�až
(obstarávate�).

Zákon o verejnom obstarávaní v usta-
noveniach § 27 až 30 príkladmo uvá-
dza spôsoby, ktorými možno požado-
va� preukázanie finančného a ekono-
mického postavenia, technickej alebo
odbornej spôsobilosti uchádzačov
alebo záujemcov, pričom verejný ob-
starávate� a obstarávate� môžu poža-
dova� jeden či viacero spôsobov na
preukázanie finančného a ekonomic-
kého postavenia, technickej alebo
odbornej spôsobilosti, ale aj iné spô-
soby, avšak len za predpokladu, že
tieto súvisia s overovaním finančnej
a ekonomickej situácie, technickej ale-
bo odbornej spôsobilosti uchádzačov
alebo záujemcov vo väzbe na pred-
met zadávanej zákazky. Úrad pre ve-
rejné obstarávanie v predmetnom
metodickom usmernení konštatuje,
že požiadavky nad rámec ustanovení
§ 27 až 30 zákona o verejnom obsta-
rávaní, teda požiadavky nesúvisiace
s finančnou a ekonomickou situáciou,
technickou alebo odbornou spôsobi-
los�ou uchádzača alebo záujemcu na
zadávaný predmet zákazky, sú neprí-
pustné. 

Pri vo�be požiadaviek na finančné
a ekonomické postavenie, technickú
alebo odbornú spôsobilos� a súčasne
pri vo�be kritérií pre overovanie ich

preukázania je potrebné dodržiava�
základné princípy verejného obstará-
vania, najmä princíp transparentnosti
a nediskriminácie a tiež primeranos�
týchto požiadaviek z h�adiska ich roz-
sahu ako aj vo väzbe na predmet zá-
kazky. S prihliadnutím na ustanove-
nie § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní je dôležité, aby požia-
davky, ktoré verejný obstarávate�
a obstarávate� určia na preukázanie
finančného a ekonomického postave-
nia, technickej alebo odbornej spôso-
bilosti uchádzačov alebo záujemcov,
boli zvolené v primeranom rozsahu
a tiež aby zoh�adňovali povahu, roz-
sah a zložitos� predmetu zákazky.

Zmyslom a účelom stanovenia požia-
daviek na finančné a ekonomické po-
stavenie, technickú alebo odbornú spô-
sobilos�, je overenie finančnej a eko-
nomickej stability uchádzača alebo
záujemcu a jeho technickej a odbor-
nej spôsobilosti, v�aka preukázaniu
ktorých má verejný obstarávate� a ob-
starávate� získa� istotu, že plnenie
zmluvy bude zabezpečované spôso-
bilým zmluvným partnerom v požado-
vanom rozsahu a kvalite. 

Úrad pre verejné obstarávanie v me-
todickom usmernení, ktoré vydal, kon-
štatuje, že nie je dovolené stanovo-
va� také požiadavky na finančné
a ekonomické postavenie, technickú
alebo odbornú spôsobilos�, ktoré (1)
nesúvisia s preukazovaním finančnej
a ekonomickej situácie, technickej ale-
bo odbornej spôsobilosti uchádzača
alebo záujemcu, (2) nezodpovedajú
a nesúvisia s predmetom zákazky
alebo (3) sú diskriminačné. Napríklad
informácia o súdnych sporoch, ktoré
uchádzač alebo záujemca viedol
v predchádzajúcom období, je požia-
davka, ktorá v žiadnom prípade ne-
súvisí s finančným a ekonomickým
postavením, technickou alebo odbor-
nou spôsobilos�ou, a teda neslúži na
preukázanie splnenia takéhoto po-
stavenia alebo spôsobilosti. 

METODICKÉ USMERNENIE ÚRADU PRE VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIE: STANOVOVANIE POŽIADAVIEK URČENÝCH 
NA PREUKÁZANIE FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO 
POSTAVENIA, TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
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Spôsob určenia
výšky štátnej
prémie

Prevod práv 
zo zmluvy

ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ SPORENIE PRE ROK 2008 

Dňa 1. januára 2008 nadobúda účin-
nos� Opatrenie č. 373/2007 Z. z., kto-
rým Ministerstvo financií SR určilo
výšku štátnej prémie na stavebné
sporenie pre rok 2008. Výška štátnej
prémie v zmysle tohto opatrenia bude
pre rok 2008 12,5 % z ročného vkla-
du, najviac v sume 2 000 Sk.

Štátna prémia sa v súlade s ustanove-
ním § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskor-
ších predpisov (�alej v texte len „zákon
o stavebnom sporení“) určuje percen-
tuálnym podielom z ročného vkladu na
základe výpočtu pod�a vzorca uvede-
ného v prílohe zákona o stavebnom
sporení so zaokrúhlením na 0,5 %, a to
minimálne 5 % z ročného vkladu a ma-
ximálne 15 % z ročného vkladu, najviac
v sume 2 000 Sk na príslušný kalen-
dárny rok. Výšku štátnej prémie urče-
nú na základe výpočtu pod�a vzorca
uvedeného v prílohe zákona o staveb-
nom sporení stanovuje Ministerstvo
financií SR opatrením, ktoré sa vyhla-
suje v Zbierke zákonov SR do 60 dní
po uplynutí rozhodujúceho obdobia.

Štátna prémia sa poskytuje staveb-
nému sporite�ovi každoročne počas
trvania sporenia na jednu zmluvu
o stavebnom sporení. Ak by stavebný
sporite� uzatvoril viacero zmlúv o sta-
vebnom sporení, štátna prémia sa
poskytne len na tú zmluvu, v ktorej
stavebný sporite� písomne vyhlási, že
práve na túto zmluvu sa má stavebná
prémia poskytnú�. Takéto vyhlásenie
môže by� stavebným sporite�om zme-
nené v priebehu kalendárneho roka 
v zmluve o stavebnom sporení len
raz. V prípade, ak by sa zistilo, že ta-
kéto vyhlásenie obsahujú v jednom

kalendárnom roku viaceré zmluvy 
o stavebnom sporení a na tieto zmlu-
vy stavebný sporite� vložil v tomto ka-
lendárnom roku vklady, stavebný
sporite� stratí nárok na štátnu prémiu
za tento kalendárny rok zo všetkých
zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom spore-
ní s nárokom na štátnu prémiu mož-
no previes� v priebehu kalendárneho
roka len jedenkrát, a to medzi staveb-
nými sporite�mi, ktorými môžu by� vý-
hradne len manžel, manželka, súroden-
ci alebo príbuzní v priamom rade. Ak
by boli práva zo zmluvy o stavebnom
sporení s nárokom na štátnu prémiu
za kalendárny rok prevedené viackrát,
alebo na inú osobu, než dovo�uje zá-
kon o stavebnom sporení, stavebný
sporite� stráca nárok na štátnu prémiu
za tento kalendárny rok z dotknutej
zmluvy a stavebná sporite�ňa mu odo-
berie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka
skončí platnos� zmluvy o stavebnom
sporení a stavebný sporite� uzatvorí
novú zmluvu o stavebnom sporení,
môže uplatni� nárok na štátnu prémiu
na novú zmluvu o stavebnom sporení
v prípade, ak mu na predchádzajúcu
zmluvu o stavebnom sporení v tomto
roku nevznikol nárok na štátnu pré-
miu. Ak nárok na štátnu prémiu vznik-
ne zo zmluvy o stavebnom sporení
zrušenej v priebehu kalendárneho roka
a zároveň vznikne nárok na štátnu
prémiu z novej zmluvy o stavebnom
sporení uzavretej v priebehu tohto ka-
lendárneho roka, štátna prémia nesmie
presiahnu� výšku štátnej prémie urče-
nej Ministerstvom financií SR z roč-
ných vkladov oboch zmlúv. 

AKTUÁLNE ZMENY V SÚSTAVE SÚDOV SR

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudne
účinnos� zákon č. 511/2007 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvo-
doch súdov SR a dopĺňa zákon SNR

č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov (�alej
v texte len „novela zákona o sídlach
a obvodoch súdov SR“ alebo len „no-
vela zákona“).

Podmienky 
poskytnutia 
štátnej prémie



Schválením novely zákona o sídlach
a obvodoch súdov SR sa s účinnos-
�ou odo dňa 1. januára 2008 do sús-
tavy súdov SR opätovne zaradia: (1)
Okresný súd Malacky so sídlom
v meste Malacky s obvodom zahŕňa-
júcim územný obvod okresu Malacky
(do účinnosti novely zákona v obvode
Okresného súdu Bratislava IV), (2)
Okresný súd Pezinok so sídlom
v meste Pezinok s obvodom zahŕňa-
júcim územný obvod okresu Pezinok
(do účinnosti novely zákona v obvode
Okresného súdu Bratislava III)
a okresu Senec (do účinnosti novely
zákona v obvode Okresného súdu
Bratislava II), (3) Okresný súd Pieš�a-
ny so sídlom v meste Pieš�any s ob-
vodom zahŕňajúcim územný obvod
okresu Pieš�any a okresu Hlohovec
(do účinnosti novely zákona oba v ob-
vode Okresného súdu Trnava), (4)
Okresný súd Skalica so sídlom v mes-
te Skalica s obvodom zahŕňajúcim
územný obvod okresu Skalica (do
účinnosti novely zákona v obvode
Okresného súdu Senica), (5) Okres-
ný súd Bánovce nad Bebravou so
sídlom v meste Bánovce nad Bebra-
vou s obvodom zahŕňajúcim územný
obvod okresu Bánovce nad Bebravou
(do účinnosti novely zákona v obvode
Okresného súdu Trenčín) a okresu
Partizánske (do účinnosti novely zá-
kona v obvode Okresného súdu To-
po�čany), (6) Okresný súd Nové Mes-
to nad Váhom so sídlom v meste
Nové Mesto nad Váhom s obvodom
zahŕňajúcim územný obvod okresu
Nové Mesto nad Váhom (do účinnos-
ti novely zákona v obvode Okresného
súdu Trenčín) a okresu Myjava (do
účinnosti novely zákona Okresného
súdu Senica) a (7) Okresný súd Ná-
mestovo so sídlom v meste Námes-
tovo s obvodom zahŕňajúcim územný
obvod okresu Námestovo (do účin-
nosti novely zákona v obvode Okres-
ného súdu Dolný Kubín). 

Pre prechod výkonu súdnictva z odo-
vzdávajúceho súdu na nadobúdajúci
(zria�ovaný) súd bude smerodajná
miestna príslušnos� nadobúdajúceho
(zria�ovaného) súdu, pričom zo zá-
kona sa prechod výkonu súdnictva
bude týka� všetkých právoplatne ne-
skončených vecí. Na zria�ované

okresné súdy tak bude zákonom pre-
nesený výkon súdnictva vo veciach,
v ktorých bude odo dňa 1. januára
2008 daná ich miestna príslušnos�.
Uvedená zásada neplatí pre veci,
ktoré boli doručené na súd do dňa
31. decembra 1996.

Novela zákona zakotvuje pri pre-
chode výkonu súdnictva dve výnimky
z uplatňovania kritéria miestnej prís-
lušnosti nadobúdajúceho súdu. Pri
veciach občianskoprávnej aj trestno-
právnej povahy sa prechod výkonu
súdnictva netýka vecí, v ktorých pre-
bieha odvolacie konanie. Na základe
tejto výnimky teda vec, kde bol do
dňa 31. decembra 2007 podaný riad-
ny opravný prostriedok, dokončí ten
súd, na ktorom pôvodne napadla,
hoci inak by sa jej mal týka� prechod
výkonu súdnictva. Druhá výnimka sa
týka trestnoprávnych vecí, pri ktorých
sú z prechodu výkonu súdnictva vy-
ňaté všetky tie trestnoprávne veci,
v ktorých bolo začaté hlavné pojed-
návanie.

V súvislosti s opätovným zriadením
vyššie uvedených okresných súdov
dochádza v niektorých prípadoch aj
k zmene miestnej príslušnosti súdov
so špecializovanou agendou. Z uve-
deného dôvodu novela zákona oso-
bitne upravuje otázky prechodu výko-
nu súdnictva medzi súdmi so špecial-
izovanou agendou, u ktorých je ich
príslušnos� určovaná obvodom kraj-
ského súdu. Jedná sa o nasledovné
agendy, resp. špecializované súdy:
(1) okresné súdy v sídle krajského
súdu na účely trestného konania, (2)
registrové súdy, (3) konkurzné a vy-
rovnacie súdy (agenda konkurzov,
reštrukturalizácií, konaní o oddlžení
a konaní súvisiacich alebo vyvola-
ných konkurzným alebo reštrukturali-
začným konaním — tzv. incidenčné spo-
ry zapisované do súdneho registra Cbi),
(4) zmenkové a šekové súdy a (5)
súdy priemyselnoprávnej ochrany.

V prípade, ak ide o okresné súdy
v sídle krajského súdu na účely trest-
ného konania, agendu konkurzov 
a vyrovnaní (reštrukturalizácií), zmen-
kovú a šekovú agendu a agendu prie-
myselnoprávnej ochrany, k prechodu
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výkonu súdnictva vo veciach, ktoré
napadli na príslušné súdy do dňa 
31. decembra 2007, nedochádza a tie-
to veci budú dokončené súdmi prísluš-
nými pod�a doterajších predpisov. 

V prípade, ak ide o agendu obchod-
ného registra, k prechodu výkonu súd-
nictva dochádza, a to vo všetkých aj
právoplatne skončených veciach v sú-
lade so zoh�adnením kritéria sídla, prí-
padne bydliska osoby zapísanej v ob-
chodnom registri. 

Novela zákona o sídlach a obvodoch
súdov SR priniesla aj novú právnu
úpravu v systéme odvolacích súdov
v konkurznom konaní a vyrovnacom
konaní. Na konanie o opravných pro-
striedkoch proti rozhodnutiam vyda-
ným v konkurznom konaní a vyrovna-
com konaní budú príslušné (1) Kraj-
ský súd v Bratislave pre konkurzné
a vyrovnacie súdy v obvode Krajské-
ho súdu v Bratislave, Krajského súdu
v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne
a Krajského súdu v Nitre, (2) Krajský
súd v Banskej Bystrici pre konkurzné
a vyrovnacie súdy v obvode Krajské-
ho súdu v Žiline a Krajského súdu 
v Banskej Bystrici a (3) Krajský súd
v Košiciach pre konkurzné a vyrovna-
cie súdy v obvode Krajského súdu

v Prešove a Krajského súdu v Koši-
ciach.

Prísediaci odovzdávajúceho súdu,
ktorí majú trvalé bydlisko v obvode na-
dobúdajúceho (zria�ovaného) súdu,
sa ku dňu účinnosti tejto novely záko-
na stanú prísediacimi príslušného na-
dobúdajúceho (zria�ovaného) súdu.
Udelením písomného súhlasu funkcia
prísediaceho na odovzdávajúcom
súde zaniká. Ak písomný súhlas prí-
sediaci neudelí, zostáva prísediacim
odovzdávajúceho súdu. 

Sudca poverený riadením nadobúda-
júceho (zria�ovaného) súdu má povin-
nos� vyda� rozvrh práce nadobúdajú-
ceho (zria�ovaného) súdu na rok 2008
najneskôr do dňa 15. januára 2008. 

Novela zákona o sídlach a obvodoch
súdov SR okrem už spomínaných
zmien dopĺňa aj zákon o súdnych po-
platkoch, do ktorého sa na jej základe
vkladá nový § 18b, v zmysle ktorého
sa odo dňa 1. januára 2008 v kona-
niach začatých do dňa 31. decembra
2007 nevyberá poplatok zo žaloby na
náhradu škody spôsobenej nezákon-
ným rozhodnutím orgánu verejnej moci
alebo jeho nesprávnym úradným po-
stupom.
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PRIPRAVOVANÉ ZMENY V OBLASTI STAVEBNÉHO SPORENIA

V NR SR v tomto období postúpila
spolu s pozmeňovacími návrhmi do
druhého čítania pripravovaná novela
zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskorších predpisov
(�alej v texte len „zákon o stavebnom
sporení“). 

Na základe pripravovanej novely zá-
kona o stavebnom sporení by na roz-
diel od v súčasnosti platnej právnej
úpravy stavebným sporite�om mohla
by� každá fyzická a právnická osoba,
ktorá uzatvorí zmluvu o stavebnom
sporení, alebo v prospech ktorej je
uzatvorená zmluva o stavebnom spo-
rení. Navrhovanou zmenou by sa od-
stránilo obmedzenie využívania sta-
vebného sporenia na území SR len

pre osoby s trvalým pobytom na úze-
mí SR. Okruh poberate�ov štátnej pré-
mie by sa v rámci právnických osôb
mal rozšíri� osobitne o spoločenstvá
vlastníkov bytov. Právna úprava plat-
ná v súčasnosti neumožňuje použi�
štátnu prémiu na revitalizáciu spoloč-
ných častí a spoločných zariadení by-
tového domu.

Návrh novely zákona o stavebnom
sporení by mal taktiež rozšíri� staveb-
né účely, na ktoré môže by� použitý
stavebný úver, pričom tento by mohol
by� použitý napríklad na financovanie
zariadení využívajúcich alternatívne
zdroje energie, čističky odpadových
vôd, prípravu stavebného pozemku,
určeného na výstavbu rodinných do-
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mov a bytových domov, pripojenia na
verejné inžinierske siete, vypracova-
nie územnej a projektovej dokumen-
tácie, získanie energetického certifi-
kátu rodinného domu alebo bytového
domu, čím by sa súčasne vytvorili aj
podmienky na úsporu energií a mož-
nos� financova� potreby spojené so
základnými funkciami bývania vo väč-
šom rozsahu. 

Pripravovaná novela zákona o sta-
vebnom sporení by mala stavebným
sporite�niam po získaní bankového po-
volenia zo strany NBS umožni� rozší-
renie ich činností napríklad o možnos-
ti poskytovania záruk nielen bankám,
ale aj iným právnickým a fyzickým

osobám a prijímanie vkladov nielen
od bánk, ale aj od iných finančných
inštitúcií. Rozšírenie činností staveb-
ných sporite�ní by sa malo týka� aj
činností na finančnom trhu, vydáva-
nia cenných papierov a poskytovania
súvisiacich služieb, možnosti poskyt-
nú� úvery mimo fondu stavebného spo-
renia na stavebné účely nielen staveb-
ným sporite�om, ale aj iným právnic-
kým a fyzickým osobám a možné by
malo by� aj poskytovanie spotrebite�-
ských úverov fyzickým osobám na do-
financovanie vybavenia domácností. 

Účinnos� pripravovanej novely záko-
na o stavebnom sporení sa navrhuje
odo dňa 1. januára 2008. 

Bagate�né spory

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI PREDSTAVUJE 
NÁVRH NOVELY OSP 

Ministerstvo spravodlivosti SR pred-
kladá v tomto období do legislatívne-
ho procesu návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a dopl-
není niektorých �alších zákonov (�a-
lej v texte len „návrh novely OSP“).

Návrh novely OSP by v prípade jeho
prijatia mal prinies� významnú zmenu
vo veciach s nízkou hodnotou sporu
(tzv. bagate�né spory) a urýchli� ko-
nanie v týchto veciach. Za bagate�né
spory by v zmysle návrhu novely OSP
mali by� považované veci, v ktorých
hodnota poh�adávky bez príslušenstva
v čase doručenia návrhu na začatie
konania na súd neprevyšuje sumu
ustanovenú osobitným predpisom.
Ak by predmetom konania malo by�
už len príslušenstvo, mal by sa taký-
to spor považova� vždy za bagate�ný,
a to aj vtedy, keby príslušenstvo pre-
vyšovalo limit ustanovený osobitným
predpisom. Za bagate�né spory sa
naopak nemajú považova� veci, ktoré
sa týkajú sociálneho zabezpečenia 
a konania o preskúmanie rozhodnutí
vydaných v rozhodcovskom konaní.

Návrh novely OSP by mal sudcom
prizna� možnos� zníži� neprimerane
vysoké odmeny, najmä pri zastupo-

vaní advokátom, pričom pre h�adisko
primeranosti by bola smerodajná výš-
ka poh�adávky.

Ďalšou podstatnou zmenou, ktorá by
mohla by� aktuálna v prípade prijatia
novely OSP pripravenej rezortom
spravodlivosti, je rozšírenie skrátené-
ho konania na všetky veci na plnenie
prostredníctvom nového inštitútu, kto-
rým by bol rozkaz na plnenie. Pod
pojem rozkaz na plnenie by boli sub-
sumované tie ustanovenia, ktoré
v OSP platnom v súčasnosti zastre-
šuje názov platobný rozkaz. Rozka-
zom na plnenie by bolo možné roz-
hodnú� všetky veci na plnenie bez
oh�adu na pôvod vzniku povinnosti či
už by sa jednalo o splnenie povinnos-
ti, ktorá vyplýva zo zákona, z právne-
ho vz�ahu alebo z porušenia práva.
Rozkazom by bolo napríklad možné
uloži� aj povinnos� vyda� vec, povin-
nos� ospravedlni� sa, povinnos� zdrža�
sa určitého konania, povinnos� uza-
vrie� zmluvu, povinnos� vyprata� ne-
bytové priestory, povinnos� plati� vý-
živné. Okrem rozkazu na plnenie sa
zachová aj zmenkový a šekový rozkaz.

Pri riešení otázky náhrady trov kona-
nia by súdy pri existencii dôvodov
hodných osobitného zrete�a, nemu-
seli výnimočne náhradu trov konania



celkom alebo sčasti prizna�. Účast-
níkovi, ktorý mal vo veci úspech, by
súdy neprisúdili náhradu tých trov ko-
nania, ktoré neboli účelne vynalože-
né a v bagate�ných sporoch vtedy, ak
by boli neprimerané voči poh�adávke.
Za trovy potrebné na účelné uplatňo-
vanie alebo bránenie práva by sa ne-
považovali trovy, ktoré by vznikli tým,
že účastník konania požiadal, aby sa
na jeho náklady prednostne doručo-
vali súdne písomnosti inému účast-
níkovi súdnym exekútorom a súd by
na tomto základe prednostne doručo-
val písomnosti prostredníctvom súd-
neho exekútora zvoleného účastní-
kom. Takto vzniknuté náklady a od-
menu priamo súdnemu exekútorovi
by hradil účastník konania. 

Na základe návrhu novely OSP by
malo by� umožnené v najzávažnej-
ších prípadoch, kedy hrozí nenapra-
vite�ná ujma, poskytnú� rýchlejšiu
ochranu predbežným opatrením ako
v súčasnosti, pričom pri vážne ohro-
zenom dôležitom záujme účastníka
by súd mohol vyda� predbežné opa-
trenie bez oh�adu na zaplatenie súd-
neho poplatku. Rovnopis vykonate�-
ného uznesenia, ktorým bolo naria-
dené predbežné opatrenie o zákaze
naklada� s určitou nehnute�nos�ou, by
sa doručoval príslušnej správe katas-
tra nehnute�ností. Príslušnej správe
katastra nehnute�ností by bol opráv-
nený oznamova� začatie konania,
v ktorom sa uplatňujú práva k nehnu-
te�nostiam, aj účastník konania.

Prijatím predloženého návrhu novely
OSP by sa malo zjednoduši� dedič-
ské konanie, v ktorom by všetky po-
trebné úkony vykonával notár a na
súd by sa dediči obrátili len v prípa-
doch, ak by s rozhodnutím notára ne-
súhlasili. Aktuálne sú aj úvahy v tom
smere, že by bolo účelné umožni�
zvoli� si notára tak, ako je tomu naprí-
klad pri advokátoch alebo súdnych
exekútoroch.

Novela OSP predložená do legislatív-
neho procesu MS SR by mala umož-
ni� elektronickú komunikáciu medzi
súdom a účastníkom konania, vráta-
ne možnosti uskutočni� ústne pojed-
návanie prostredníctvom videokonfe-

rencie alebo inými prostriedkami ko-
munikačnej technológie. Elektronická
pošta by musela obsahova� spisovú
značku, pričom písomnos� by sa po-
važovala za doručenú v deň, kedy
súdu došlo potvrdenie o prečítaní
pošty, alebo ak by účastník výslovne
potvrdil jej príjem. Ak by nastali pri
elektronickej komunikácii problémy,
súd by bol oprávnený elektronickú
komunikáciu preruši�. Elektronické
doručovanie by bolo vylúčené pri do-
ručovaní predbežných opatrení a roz-
hodnutí určených do vlastných rúk.

V časti týkajúcej sa účastníkov kona-
nia by prijatie pripraveného návrhu no-
vely OSP prinieslo oprávnenie súdu
vies� účastníkov konania k tomu, aby
procesnými úkonmi privodili konanie
medzi vecne legitimovanými účastník-
mi a tiež oprávnenie súdu vies� účast-
níkov konania k tomu, aby správne
označili osoby zúčastnené v konaní.
V prípadoch, ak by účastník konania
opakovane menil návrh na začatie
konania a opakovane robil spä�vzatie
návrhu na začatie konania, súd by
mal oprávnenie pod�a povahy veci
pripusti� zmenu návrhu na začatie ko-
nania pod�a poslednej úpravy, pričom
o predchádzajúcich zmenených návr-
hoch ani o čiastočných spä�vzatiach
návrhu by už nerozhodoval a pred-
metom konania by bol takto upravený
posledný návrh. 

K priebehu pojednávania sa vz�ahujú
�alšie navrhované zmeny, v zmysle
ktorých po začatí pojednávania by
účastníci predniesli alebo doplnili
svoje návrhy a predseda senátu ale-
bo samosudca by oznámil výsledky
prípravy pojednávania. Po vykonaní
týchto úkonov by predseda senátu
alebo samosudca pod�a doterajších
výsledkov konania uviedol, ktoré práv-
ne významné skutkové tvrdenia účast-
níkov je možné považova� za zhod-
né, ktoré z týchto tvrdení zostali spor-
né a ktoré z doposia� navrhnutých
dôkazov budú vykonané, prípadne
ktoré dôkazy súd nevykoná, aj ke�
ich účastníci navrhli a ak by v priebe-
hu konania vyšlo najavo, že účastník
neuviedol všetky rozhodujúce skutoč-
ností, alebo že ich uviedol neúplne,
súd by mal možnos� vyzva� účastní-
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ka, aby svoje tvrdenia doplnil a tiež
pouči� ho, o aké skutočnosti má svoje
tvrdenia doplni�. Ak by mal súd za to,
že vec je potrebné po právnej stránke
posúdi� inak, ako žiada účastník, súd
by bol oprávnený vyzva� účastníka,
aby v potrebnom rozsahu doplnil uve-
denie rozhodujúcich skutočností, pri-
tom by mal povinnos� upozorni� ho na
judikatúru a na možné právne posú-
denie veci. Ak by súd v priebehu ko-
nania zistil, že účastník nenavrhol dô-
kazy potrebné na preukázanie všet-
kých svojich sporných tvrdení, súdu
sa �alej v navrhovanej právnej úpra-
ve umožňuje vyzva� účastníka, aby
tieto dôkazy označil bez zbytočného
odkladu. Na záver by súd vyhlásil
uznesenie, ktorým by vyhlásil doka-
zovanie za skončené a vyzval by
účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy
a vyjadrili sa k dokazovaniu i k práv-
nej stránke veci. 

Pri konaniach o spôsobilosti na práv-
ne úkony by súdy boli povinné roz-
hodnutia o pozbavení alebo obme-
dzení spôsobilosti na právne úkony
zasla� do centrálneho registra osôb
pozbavených alebo obmedzených 
v spôsobilosti na právne úkony vede-
ného Notárskou komorou, ktorý by
mal obsahova� právoplatné rozhod-
nutia súdu o pozbavení alebo obme-
dzení spôsobilosti na právne úkony.

Nóvum predstavuje i návrh, aby v prí-
padoch, ak sú splnené podmienky na
odročenie pojednávania, súd mohol
na návrh obidvoch strán vyhlási� roz-
sudok, ktorým spravodlivo usporiada
veci účastníkov konania pod�a stavu
v čase vyhlásenia tohto rozsudku,
pričom by mohol prekroči� návrh. Súd
by v takomto prípade rozsudok iba
ústne odôvodnil a doručil ho hne� po
jeho vyhlásení prítomným účastníkom
a neprítomným účastníkom by ho v ten
istý deň odoslal spolu s oznámením
nového termínu pojednávania pre
prípad pokračovania v konaní. Takto
písomne vyhotovený rozsudok by ne-
musel obsahova� odôvodnenie. Ak by
sa jednalo o rozsudok, ktorý možno 
v budúcnosti zmeni�, v odôvodnení
by sa uviedli len okolnosti rozhodujú-
ce pre výšku a �alšie trvanie dávok
alebo splátok. Proti tomuto typu roz-

sudku by nebolo prípustné odvolanie,
účastníci by mali právo do 15 dní od
jeho doručenia požiada� o pokračova-
nie v konaní a podaním tejto žiadosti
by sa rozsudok zrušil. Ak by účastníci
konania nepodali návrh na pokračo-
vanie v konaní, rozsudok by sa stal
právoplatným, čím by sa zrušilo
uznesenie o odročení pojednávania.

V odvolacom konaní by sa na zákla-
de prijatia návrhu novely OSP upravi-
li pravidlá postupu odvolacieho súdu
pri preskúmavaní rozhodnutí súdu pr-
vého stupňa. Odvolací súd by rozho-
doval o odvolaní spravidla bez pojed-
návania. Pojednávanie by nariadil, ak
by to považoval za potrebné, pričom
by ho nariadil vždy, ak by zistil, že na
účely správneho zistenia skutkového
stavu je potrebné vykona� dôkazy
a tiež vtedy, ak by súd prvého stupňa
rozhodol bez pojednávania alebo, ak
by to vyžadoval dôležitý verejný záu-
jem. Ak by sa odvolací súd v celom
rozsahu stotožnil s odôvodnením na-
padnutého rozhodnutia, mohol by sa
v odôvodnení obmedzi� len na skon-
štatovanie správnosti dôvodov napad-
nutého rozhodnutia, prípadne doplni�
na zdôraznenie správnosti napad-
nutého rozhodnutia �alšie dôvody.
V prípade, ak by rozsudok súdu pr-
vého stupňa bol vecne správny len čo
do základu, odvolací súd by mal
možnos� ho potvrdi� čo do základu
a zruši� ho čo do výšky. Odvolací súd
by pristúpil k zmene rozsudku alebo
uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté vo
veci samej aj vtedy, ak by schválil
zmier.

Uznesenie o zastavení odvolacieho
konania a uznesenie o odmietnutí od-
volania by mohol na základe včas po-
daného dovolania alebo žaloby pre
zmätočnos� zruši� priamo odvolací súd. 

Právoplatný rozsudok by účastník ko-
nania mal možnos� napadnú� žalobou
na obnovu konania, ak (1) by existo-
vali skutočnosti, rozhodnutia alebo
dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol
použi� v pôvodnom konaní, pokia�
môžu privodi� pre neho priaznivejšie
rozhodnutie vo veci, (2) možno vyko-
na� dôkazy, ktoré sa nemohli vykona�
v pôvodnom konaní, pokia� môžu pri-
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vodi� pre neho priaznivejšie rozhod-
nutie vo veci, (3) Európsky súd pre
�udské práva dospel vo svojom roz-
sudku k záveru, že rozhodnutím súdu
alebo konaním, ktoré mu predchá-
dzalo, boli porušené základné �udské
práva alebo slobody účastníka kona-
nia a závažné dôsledky tohto poruše-
nia neboli náležite odstránené prizna-
ným primeraným finančným zados�u-
činením. Žalobou na obnovu konania
by účastník konania mohol napadnú�
i právoplatné uznesenie, ktorým bol
schválený zmier, ak možno okolnosti
uvedené vyššie v bodoch 1 až 3 ako
dôvody obnovy konania vz�ahova� aj
na predpoklady, za ktorých sa zmier
schva�oval a obdobne by to platilo aj
pre právoplatný rozkaz.

Žalobou pre zmätočnos� by účastník
konania mohol napadnú� právoplatné
rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo
odvolacieho súdu, ktorým bolo kona-
nie skončené, ak (1) bolo rozhodnuté
vo veci, ktorá nepatrí do právomoci
súdov, (2) ten, kto v konaní vystupo-
val ako účastník, nemal spôsobilos�
by� účastníkom konania, (3) účastník
konania nemal procesnú spôsobilos�,
alebo nemohol pred súdom vystupo-
va� a nebol riadne zastúpený, (4) ne-
bol podaný návrh na začatie konania,
hoci pod�a zákona bol potrebný, (5)
rozhodoval vylúčený sudca alebo prí-
sediaci, (6) súd bol nesprávne obsa-
dený, ibaže namiesto samosudcu
rozhodoval senát alebo ak (7) bolo
rozhodnuté v neprospech účastníka 
v dôsledku trestného činu sudcu ale-
bo prísediaceho. Žalobou pre zmä-
točnos� by účastník konania mohol
napadnú� aj právoplatný rozsudok
súdu prvého stupňa alebo odvolacie-
ho súdu alebo právoplatné uznesenie
týchto súdov, ktorým bolo rozhodnuté
vo veci samej, alebo právoplatný roz-
kaz, ak (1) v tej istej veci bolo už prv
začaté konanie, (2) v tej istej veci
bolo už prv právoplatne rozhodnuté,
(3) odvolacím súdom bol právoplatne
zamietnutý návrh na nariadenie výko-
nu týchto rozhodnutí z dôvodov, že
povinnosti uložené rozsudkom, uzne-
sením alebo rozkazom, nemožno vy-
kona�. Žalobou pre zmätočnos� by
účastník konania mohol napadnú� aj

právoplatný rozsudok súdu, právo-
platné uznesenie alebo rozkaz, kto-
rým bolo rozhodnuté vo veci samej,
ak mu bola v priebehu konania ne-
správnym postupom súdu odňatá
možnos� kona� pred súdom. Žalobou
pre zmätočnos� by účastník konania
mohol napadnú� tiež právoplatné uzne-
senie odvolacieho súdu, ktorým bolo
odmietnuté odvolanie alebo ktorým
bolo zastavené odvolacie konanie.

V súvislosti s dovolaním pripravený
návrh novely OSP predpokladá za-
vies� tzv. revízny princíp do dovola-
cieho konania, pod�a ktorého by do-
volací súd definitívne ukončil prípad
bez zrušenia rozsudku a vrátenia
veci na �alšie konanie. Dovolací súd
by preskúmal rozhodnutie odvolacie-
ho súdu v rozsahu, v ktorom bol jeho
výrok napadnutý. Na vady, ktoré ne-
boli uplatnené v dovolaní by nepri-
hliadal, okrem prípadu, ak by tieto
vady mali za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Dovolací súd by
dovolanie rozsudkom zamietol, ak by
dospel k záveru, že nie sú dané dô-
vody dovolania a nezistil by ani vady
konania, pre ktoré by bolo potrebné
napadnuté rozhodnutie zruši�. Ak by
dovolací súd dospel k záveru, že 
v dôsledku nesprávneho právneho
posúdenia nebol dostatočne zistený
skutkový stav, uznesením by zrušil
napadnuté rozhodnutie. Ak by však
nesprávnos� dovolaním napadnutého
rozhodnutia spočívala len v nespráv-
nom právnom posúdení správne zis-
teného skutkového stavu, dovolací
súd by napadnuté rozhodnutie zmenil
a rozhodol sám rozsudkom. Mal by
tiež možnos� rozsudkom zruši� roz-
hodnutie odvolacieho súdu a pone-
cha� v platnosti rozhodnutie súdu
prvého stupňa s účinkami od právo-
platnosti rozhodnutia dovolacieho
súdu. V prípade, ak by aj rozhodnutie
súdu prvého stupňa malo vady, pre
ktoré sa zrušilo rozhodnutie odvola-
cieho súdu, dovolací súd by zrušil aj
toto rozhodnutie. Ak by dovolací súd
zrušil rozhodnutie, mohol by pod�a
povahy veci aj vráti� vec súdu prvého
stupňa na �alšie konanie, zastavi�
konanie, prípadne postúpi� vec orgá-
nu, do ktorého právomoci vec patrí.
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Zmeny �alších
predpisov

Podrobnosti 
upraví MS SR

Navrhovaná 
účinnos�

Ministerstvo spravodlivosti by na zá-
klade predloženého návrhu novely
OSP malo by� splnomocnené vyda�
všeobecne záväzným právnym pred-
pisom spravovací poriadok pre okres-
né a krajské súdy, ktorým by podrob-
nejšie upravil organizáciu práce a úlo-
hy zamestnancov pri výkone súdnictva,
postup notára vrátane náležitostí pe-
čiatky v nim vydávaných rozhodnu-
tiach pri vykonávaní úkonov v konaní
o dedičstve, postup súdov pri výkone
rozhodnutí aj pri elektronickej komu-
nikácií, náležitosti doručenky, vzor
rozkazu na plnenie, vzor rozsudku 
a kancelárske práce na súdoch vráta-
ne správnej agendy.

Právna úprava pripravená rezortom
spravodlivosti zahŕňa i zmeny tých
právnych predpisov, ktorých by sa
dotklo prijatie navrhovaných ustano-
vení. Jedná sa o Občiansky zákon-
ník, Obchodný zákonník, Exekučný
poriadok, zákon o súdnych poplat-
koch, Notársky poriadok a katastrál-
ny zákon. 

Účinnos� tejto právnej úpravy sa na-
vrhuje odo dňa 1. júla 2008, okrem
dvoch ustanovení týkajúcich sa Ob-
čianskeho zákonníka, ktoré by nado-
budli účinnos� odo dňa 1. júla 2009. 

Ďalší vývoj legislatívneho procesu,
zmeny a schválenie tejto právnej úpra-
vy budeme za Vás podrobne sledova�.

Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� 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 ke� je bulletin ULC Čarnogurský 
PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá
zodpovednos� za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na 
základe informácií uvedených v tomto dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu: 
simunkova@ulclegal.com s predmetom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.
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