
1. ÚČASTNÍCTVO A ZASTÚPENIE V CIVILNOM SÚDNOM KONANÍ 
Nový Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom upravuje problematiku účastníctva v sporovom
konaní, jeho jednotlivé subjekty, inštitúty a niektoré ďalšie aspekty. Zároveň precizuje doterajšiu právnu úpravu účastníctva.
V našom článku Vám prinášame pohľad na zmeny v účastníctve, ktoré nový Civilný sporový poriadok prináša.

2. ÚČASTNÍCTVO V SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
Nový Správny súdny poriadok upravuje účastníctvo všeobecne, a tiež osobitne pri ustanoveniach upravujúcich jednotlivé konania.
Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili s právnou úpravou osôb, ktoré sa zúčastňujú na správnom súdnom konaní. 

3. PROCESNÉ ÚKONY SÚDU V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ A LEHOTY
Nový Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom parciálne upravuje a mení niektoré procesné
pojmy a inštitúty súvisiace s úkonmi civilného súdu v rámci civilného sporového konania. Zároveň precizuje doterajšiu právnu
úpravu procesných úkonov a definuje nanovo niektoré pojmy. V našom článku Vám prinášame pohľad na zmeny v procesných
úkonoch súdu, ktoré nový Civilný sporový poriadok prináša.

4. PROCESNÉ ÚKONY SÚDU V SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
V správnom súdnom konaní budú súdy vykonávať viaceré procesné úkony, ako napríklad predvolanie, predvedenie alebo poriadkové
opatrenia. Správne súdy budú podľa nového právneho kódexu postupovať odo dňa 1. júla 2016. 

5. KONANIE V NIEKTORÝCH RODINNÝCH VECIACH
Jedným z konaní, ktoré taxatívne vymenováva nový Civilný mimosporový poriadok, je konanie v niektorých rodinných veciach.
Uvedená právna úprava všeobecne vychádza zo súčasnej právnej úpravy s určitými špecifikami konkrétnych mimosporových konaní,
o ktorých Vás v našom článku oboznámime. 

6. KONANIE O DEDIČSTVE PO NOVOM 
Nový Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom upravuje okrem iného aj konanie 
o dedičstve a jeho jednotlivé kroky a úkony subjektov v rámci neho. Vysvetlenie vybraných zmien, ktoré v tejto oblasti prináša
nová právna úprava Vám prinášame v našom článku venovanom tejto tematike. 
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Nová právna úprava vychádza z tzv. pr-
vej definície účastníctva v sporovom ko-
naní. Doterajší pojem účastník konania
je po novom vyhradený iba pre mimo -
spo rové konania a správne súdnictvo.
V súdnom sporovom procese pred všeo-
becným súdom v Slovenskej republike
budú po novom v zmysle ust. § 60 Ci-
vilného sporového poriadku (ďalej len
„CSP“) vystupovať strany sporu, a to
ža lobca a žalovaný. Ide o po me no va nie,
s ktorým nový Civilný sporový poriadok
operuje a bude sa v sporovom procese
používať. 

Ako uvádza dôvodová správa, v prí pa -
de, ak na jednej strane vystupuje via-
cero subjektov, ide o druh procesného
spoločenstva, avšak stále je stranou spo-
ru žalobca či žalovaný, čo dôsledne vy-
jadruje princíp, že procesné strany sú
v kontradiktórnom sporovom konaní iba
dve bez ohľadu na počet subjektov vy-
stupujúcich na dotknutej strane.

Doterajší pojem „spôsobilosť byť účast -
níkom konania“, ktorý ešte stále platí
a je účinný až do dňa 1. júla 2016, nový
CSP nahrádza pojmom „procesná sub-
jektivita“. Procesnú subjektivitu má
ten, kto má spôsobilosť na práva a po -
vin nosti; inak len ten, komu ju zákon
priznáva, definuje ust. § 61 CSP. Ak stra-
na nemá procesnú subjektivitu, súd ko-
nanie zastaví.

Smrť účastníka konania je v súčasnom
Ob čianskom súdnom poriadku upravená
podľa nášho názoru vágne. Nový CSP
však v zmysle ust. § 63 CSP upravuje aj
prípady smrti strany sporu. Ak strana
zomrie počas konania skôr, ako sa ko-
nanie právoplatne skončí, súd posúdi
podľa povahy sporu, či má konanie za-
staviť alebo či v ňom môže pokračovať. 

V konaní súd pokračuje najmä vtedy,
ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne,
že v konaní pokračuje s dedičmi strany,
prípadne s tými, na ktorých podľa vý-
sledku dedičského konania prešlo právo
alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide,
a to len čo sa skončí konanie o de dič stve. 

Uvedené ustanovenie ponecháva súdu
úvahu, či v konaní môže a bude pokra-
čo vať, napríklad v prípade majetkových
sporov.

Nový CSP rieši tiež situáciu, ak je stra-
nou sporu právnická osoba a zanikne.
Ak strana sporu zanikne počas konania
skôr, ako sa konanie právoplatne skonči-
lo, súd rozhodne, že v konaní pokračuje
s jej právnym nástupcom. Ak právneho
nástupcu niet, súd konanie zastaví. 

Podľa ust. § 65 CSP, v prípade, ak do ko-
nania vstúpi právny nástupca strany spo -
ru, ktorá zomrela alebo zanikla, tak
právny nástupca prijíma stav konania ku
dňu zániku procesnej subjektivity svoj-
ho predchodcu. Je dôležité uviesť, že
procesné lehoty zánikom procesnej sub-
jektivity prerušujú, čo znamená, že mo -
mentom vstupu procesného nástupcu
do konania začínajú plynúť lehoty od-
znova, a to doručením uznesenia súdu
týkajúceho sa vstupu právneho nástup-
cu do konania. 

Nová právna úprava v CSP pamätá aj
na situácie, ak strata procesnej subjek-
tivity nastane až po vyhlásení rozhod-
nutia, ktorým sa konanie končí, v ta -
kom prípa de súd postupuje súd podľa
ust. § 63 a 64, čo dovoľuje súdu roz-
hodnúť o procesnom nástupníctve aj
po vyhlásení rozhodnutia vo veci samej,
resp. rozhodnutia, ktorým sa konanie
končí, avšak vyhláseným rozhodnutím
už procesný súd zostáva viazaný. Bude
tak môcť napríklad doručiť a prípadne
správoplatniť toto rozhodnutie, čo do-
teraz možné nebolo. 

Pre situácie, ak strana sporu, fyzická
osoba, nemá spôsobilosť samostatne ko -
nať pred súdom, koná za ňu zákonný
zástupca alebo procesný opatrovník. No-
vokoncipovaný inštitút procesného opa-
trovníka zjednocuje doterajšiu pojmo-
vú nejednotnosť pojmu „opatrovník“,
ktorý splýval s opatrovníkom podľa hmot-
ného práva. Procesného opatrovníka
usta novuje súd konajúci vo veci z dô vo -
dov procesnej ekonómie (hospodárnos-
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ti konania), a to uznesením, ktoré obli -
ga tórne doručuje procesnému opatrov-
níkovi a fakultatívne i stranám sporu. 

CSP rieši v nadväznosti k procesnému
opat rovníkovi aj jeho určovanie. Záväz-
ným spôsobom sa v ust. § 71 stanovuje
poradie osôb, ktoré môže súd za pro-
cesného opatrovníka ustanoviť. V pr vom
rade za procesného opatrovníka súd
ustanoví blízku osobu alebo inú osobu
z rodinného prostredia strany, ktorá je
spôsobilá na právne úkony v plnom
roz sahu, u ktorej je predpoklad, že
bude konať v súlade so záujmami stra-
ny a s ustanovením súhlasí. Ak takejto
osoby niet, súd za procesného opatrov -
níka ustanoví obec, v ktorej mala stra-
na poslednú adresu trvalého pobytu. 
V prípade bezprostredného nebezpečen-
stva z omeškania alebo ak osôb podľa
predchádzajúcich odsekov niet, súd
môže ustanoviť za procesného opatrov-
níka súdneho úradníka. Ustanovenie súd-
neho úradníka za procesného opatrovní-
ka preto prichádza do úvahy ako riešenie
ultima ratio.

Ak je stranou sporu štát, stanovuje sa
v ust. § 73 CSP ako obligatórna náleži-
tosť žaloby označenie štátneho orgánu
alebo právnickej osoby, ktorá za štát
koná.

Na strane žalobcu alebo žalovaného
môže vystupovať viac subjektov. Ak na
jednej strane vystupuje viac ako desať
subjektov, súd môže rozhodnúť, že za
spoločenstvo bude konať len jeden sub-
jekt. Ostatných poučí, že im nebude do-
ručovať ďalšie rozhodnutia a pred vo la -
nia na pojednávanie okrem návrhu na
začatie konania a zmenu žaloby, ak do
15 dní od doručenia uznesenia neozná-
mia, že s takýmto postupom nesúhla-
sia. Procesné spoločenstvo môže byť
(1) samostatné spoločenstvo (v ktorom
ide o samostatné práva a povinnosti 
a každý koná sám za seba), (2) nerozluč-
né spoločenstvo (v ktorom ide o také
spoločné práva alebo povinnosti, že sa
rozsudok musí vzťahovať na každého,
kto vystupuje ako žalobca alebo žalo-
vaný; procesný úkon jedného z nich
platí i pre ostatných) a (3) nútené spo-
ločenstvo, v ktorom osobitný predpis
vyžaduje pre úspech v spore účasť všet -
kých subjektov právneho vzťahu. V prí -

pade núteného spoločenstva je potreb-
né a nevyhnutné, aby žalobu uplatnilo
viacero subjektov spoločne, alebo ak je
nevyhnutné pre úspech v spore žalovať
viacero subjektov. 

Pokiaľ ide o inštitúty pristúpenia a zme-
ny subjektov, nový CSP v tomto smere
v zásade neprináša zmeny a súd musí
reflektovať na zmeny v potenciálnej
vec nej legitimácii. Vypustil sa však in-
štitút zámeny účastníctva, pretože v dô-
sledne kontradiktórnom spore má byť
nedostatok vecnej legitimácie v čase
začatia konania riešený výlučne novým
sporom, nie „pokračovaním“ pôvodné-
ho sporu, ako uvádza dôvodová správa. 

Podľa ust. § 81 je intervenient ten, kto
sa zúčastňuje na konaní popri žalobco-
vi alebo žalovanom a má právny záu -
jem na výsledku konania. Nová právna
úprava koncepčnejšie, systematickejšie
a hlbšie rieši problematiku intervencie
v sporovom konaní. Ide o doterajší in-
štitút vedľajšieho účastníctva.

Ten, kto vstupuje do konania v rámci in-
tervencie, je intervenient. Intervenient
vstupuje do konania z vlastného pod-
netu, alebo na základe oznámenia o spo -
re podľa ust. § 86 CSP, s to písomným
podaním. Oznámenie o spore sa nazý-
va litisdenunciácia. Vstup intervenien-
ta je prípustný počas celého konania.
V podaní, ktorým vstupuje do konania,
musí intervenient okrem všeobecných
náležitostí podania uviesť tvrdenia, kto-
ré odôvodňujú jeho právny záujem na
výsledku konania. Vstup intervenienta
do konania súd oznámi stranám. 

Súd na návrh rozhodne, či je vstup in-
ter venienta prípustný. Rozhodnutie
o prí pustnosti intervencie je viazané
na procesnú aktivitu sporových strán,
ktoré v návrhu musia uviesť skutočnos-
ti a prípadne označiť dôkazy, ktoré in-
tervenciu vylučujú (napr. tvrdenia a dô-
kazy, o neexistencii hmotnoprávneho
vzťahu medzi intervenientom a stra nou
sporu a pod.). O prípustnosti interven-
cie rozhoduje súd uznesením, proti kto-
rému odvolanie nie je prípustné.

Ak z osobitného predpisu (napr. o usta -
no venie § 54 odsek 2 Obchodného zá-
kon níka, § 131 odsek 5 Obchodného zá-
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konníka, a podobne) vyplýva, že rozsu-
dok je pre intervenienta záväzný, tvoria
intervenient spolu so stranou, na ktorej
vystupuje, nerozlučné spoločenstvo. 

Z povahy intervencie v spore vyplýva
nevyhnutnosť súhlasu procesnej strany,
na ktorej intervenient vystupuje so všet -
kými relevantnými procesnými úkon mi
intervenienta. Za relevantné procesné
úkony možno označil všetky prostried-
ky procesného útoku a obrany, kde je
súhlas procesnej strany nevyhnutný z dô  -
vodu ochrany jej procesného postave-
nia. Bez súhlasu procesnej strany sú pro-
striedky procesného útoku alebo obrany
intervenienta neúčinné. 

Strana môže osobe, ktorá má právny
zá ujem na výsledku sporu, oznámiť, že
sa vedie spor, a vyzvať ju, aby ako inter -
venient vstúpila do konania, ustanovuje
§ 86 CSP. Prílohou oznámenia o spore
je žaloba a jej zmeny. V oznámení sa
uvedie, aké nároky čo do dôvodu strana
voči tejto osobe uplatní, ak bude v spo-
re neúspešná. 

Predmetné ustanovenie § 86 CSP pokrý-
va tradičný procesný inštitút tzv. litis-
denunciácie, teda oznámenia o spo re.
Procesná strana oznamuje potenciálne-
mu intervenientovi, že sa vedie spor,
ktorý môže mať dopad na ich vzá jomný
hmotnoprávny vzťah (typicky napr. re-
gresné nároky z poistných vzťahov
a pod.).

Účinky oznámenia o spore sa vzťahujú
na spor medzi stranou, ktorá oznámila
spor, a osobou, ktorej bol spor ozná-
mený. Ak ten, komu bol spor oznámený,
do konania ako intervenient nevstúpi,
nemôže strane namietať, že prá vo plat-
ne skončený spor bol nesprávne rozhod-
nutý. 

Po právoplatnom skončení sporu môže
osoba, ktorej bol spor oznámený, na-
mietať strane, na ktorej by vystupova-
la, nesprávne vedenie sporu iba vtedy,
ak (1) spor bol osobe oznámený v čase,
keď už nebolo možné účinne uplatniť
prostriedky procesného útoku alebo pro -
striedky procesnej obrany, alebo oprav -
né prostriedky, (2) strana úmyselne
ale bo z dôvodu hrubej nedbanlivosti
neuplatnila prostriedky procesného úto -

ku alebo prostriedky procesnej obrany,
ktoré osobe neboli známe. 

Intervenient nemôže strane, na ktorej
vy stupoval, namietať, že právoplatne
skončený spor bol nesprávne rozhod nu -
tý. Po právoplatnom skončení sporu
môže intervenient strane, na ktorej vy-
stupoval (čiže na základe litisdenunciá-
cie do konania vstúpil), namietať ne-
správne vedenie sporu iba vtedy, ak (1)
intervenient nemohol prostriedky pro-
cesného útoku alebo prostriedky pro-
ces nej obrany, alebo opravné prostried-
ky účinne uplatniť z dôvodu, že súhlas
strany bol odopretý, (2) intervenient
nemohol prostriedky procesného útoku
alebo prostriedky procesnej obrany, ale-
bo opravné prostriedky účinne uplatniť
v čase, keď do konania vstúpil, a do ko-
nania nemohol bez vlastnej viny vstú piť
skôr a (3) strana úmyselne alebo z dô -
vo du hrubej nedbanlivosti neuplatnila
prostriedky procesného útoku alebo pro-
striedky procesnej obrany, ktoré inter-
venientovi neboli známe. 

Nový CSP upravuje samozrejme v sú -
vis losti s účastníctvom tiež zastúpenie
strany v spore na základe splnomocne-
nia. Strana sa môže dať v konaní za-
stu povať zástupcom, ktorého si zvolí.
Zvolený zástupca sa nemôže dať zastú-
piť, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.

Ak zvoleným zástupcom nie je advokát,
súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej
strane, rozhodne, že zastúpenie nepri-
púšťa, ak zástupca zjavne nie je spô-
sobilý na riadne zastupovanie alebo ak
ako zástupca vystupuje vo viacerých ko-
naniach. Ak je strana zastúpená advo -
kátom, zastupovanie iným zástupcom
ako advokátom je vylúčené.

Z uvedeného vyplýva, že zástupcom
môžu byť v zásade tri subjekty   advokát,
fyzická osoba ako všeobecný zástupca
a právnická osoba s osobitnými úloha-
mi vo vzťahu k ochrane práv tzv. slab-
šej strany. 

Ustanovenie § 90 CSP upravuje zastú-
penie strany advokátom. Upravuje sa
tiež obligatórne zastúpenie advokátom
vo vybraných sporoch. Strana musí byť
zastúpená advokátom v sporoch vyvola-
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ných alebo súvisiacich s konkurzom 
a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochra-
ny hospodárskej súťaže, v sporoch z ne-
kalého súťažného konania, v sporoch 
z ohrozenia alebo porušenia práva na
obchodné tajomstvo a v sporoch súvi-
siacich s ochranou práva duševného
vlastníctva. To neplatí, ak je (1) stranou
fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa, (2)
stranou právnická osoba a jej zamest-
nanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má
vysokoškolské právnické vzdelanie dru-
hého stupňa. Ak si strana nezvolí advo-
káta ani v primeranej lehote určenej
súdom, na jej úkony sa neprihliada; 
o tom súd stranu poučí.

V rámci problematiky účastníctva je
potrebné v krátkosti uviesť tiež ďalšie
subjekty konania, ktoré v sporovom ko-
naní majú svoju úlohu.

Podľa ust. § 93 prokurátor môže podať
žalobu, ak (1) ide o uplatnenie nároku
štátu na vydanie bezdôvodného oboha-
tenia, (2) ide o určenie vlastníctva, ak
boli porušené ustanovenia všeobecne
záväzného právneho predpisu alebo (3)
to ustanovuje osobitný predpis.

Prokurátor môže vstúpiť do začatého
konania (1) v sporoch, v ktorých ako jed-
na zo strán vystupuje štát, právnická
osoba zriadená štátom, štátny podnik,
právnická osoba s majetkovou účasťou
štátu, obec alebo vyšší územný celok

alebo (2) v sporoch o zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci.

Prokurátor je v konaní oprávnený na
všetky úkony, ktoré môže vykonať stra-
na, ak nejde o úkony, ktoré môže vyko-
nať len subjekt právneho vzťahu. 

Inými subjektmi v konaní môže byť tiež
Európska komisia a Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky, čo vyžadujú práv-
ne akty európskeho únijného práva
(napríklad čl. 15 nariadenia Rady (ES)
č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vy ko  -
návaní pravidiel hospodárskej súťaže sta -
novených v článkoch 81 a 82 Zmlu vy (Mi -
moriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2)
v platnom znení, čl. 267 Zmluvy o fun -
go vaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326,
26. 10. 2012) v platnom znení) i vnú tro-
štát ne predpisy (Zákon č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zme-
ne a doplnení zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy Slovenskej re-
publiky v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov).

Osobitné subjekty sú najmä združenia
na ochranu spotrebiteľa, Slovenské ná-
rodné stredisko pre ľudské práva, odbo -
rová organizácia a pod. Tieto subjekty
vykonávajú svoju činnosť na základe
osobitných právnych predpisov. 
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Účastníctvo v správnom súdnom konaní
je upravené predovšetkým v usta no ve -
niach § 32 až 54 zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok (ďalej len
„Správ ny súdny poriadok“), ako aj oso-
bitne pri jednotlivých konaniach v tre -
tej a štvrtej časti Správneho súdneho
poriadku. Právna úprava účastníctva
v podstate vychádza zo súčasnej práv-
nej úpravy zakotvenej ustanoveniami 
§ 18 až 35 a § 250 zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok (ďalej len
„Ob čiansky súdny poriadok“). 

Všeobecné delenie účastníkov kona-
nia na žalobcu, žalovaného a ďalších
účast níkov je upravené ustanovením 
§ 32 Správneho súdneho poriadku.
Uvedené delenie sa v podstate bude
týkať len ko naní upravených ustanove-
ním § 6 ods. 2 písm. a) až c), teda ko-
naní o (1) správnych žalobách, (2) správ-
nych žalobách vo veciach správneho
trestania a (3) správnych žalobách v so-
ciálnych veciach. V konaniach uprave-
ných ustanoveniami § 6 ods. 2 písm. d)
až k) budú účastníci konania výslovne
upravení odlišne.

ÚČASTNÍCTVO V SPRÁVNOM
SÚDNOM KONANÍ



Žalobca je definovaný pri jednotlivých
konaniach v tretej a štvrtej časti Správ-
neho súdneho poriadku, pričom všeo -
becné ustanovenie § 32 žalobcu expli-
citne nedefinuje. Tretia a štvrtá časť
Správneho súdneho poriadku upravuje
jednotlivé konania podľa ustanovenia 
§ 6 ods. 2. 

Žalovaný je tiež definovaný pri jedno-
tlivých konaniach podľa tretej a štvr -
tej časti, avšak je definovaný aj všeo-
becne, a to ustanovením § 32 ods. 2.
Podľa uvedeného ustanovenia je žalova-
ným orgán verejnej správy určený tým to
zákonom, ak tento zákon neusta no vu je
inak. Jediným konaním, kde žalovaný
úpl ne absentuje je konanie o vydanie
súhlasu s inšpekciou. Podľa ustanove-
nia § 431 je v uvedenom konaní účast-
níkom konania len navrhovateľ.

Ďalšími účastníkmi sú podľa ustanove-
nia § 32 ods. 3 tí, (1) ktorí boli účast-
níkmi administratívneho konania, (2)
na ktorých sa pre nerozlučné spoločen-
stvo práv a povinností so žalobcom ale-
bo účastníkmi administratívneho kona-
nia musí tiež vzťahovať rozhodnutie
správneho súdu a (3) ktorých za účast-
níkov označuje zákon, napríklad pro ku-
rátora, ktorý vstúpil do konania (§ 46)
a orgán verejnej správy, ktorý vydal prv
urobené rozhodnutie alebo opatrenie
(§ 27 ods.1). Účastníci podľa bodov 1 a 2
predchádzajúcej vety sa môžu svojho
účastníctva v konaní pred správnym sú -
dom výslovne vzdať ústne do zápisni ce
na pojednávaní alebo písomne s osved-
čením pravosti podpisu alebo zaruče-
ným elektronickým podpisom. 

Spoločná žaloba je ako nový inštitút
zavedená ustanovením § 34. Spoločnú
žalobu budú môcť podať viaceré osoby,
ak sa rozhodnutím, opatrením, nečin-
nosťou alebo iným zásahom orgánu ve-
rejnej správy cítia na svojich právach
alebo právom chránených záujmoch
ukrátené. Na zmenu spoločnej žaloby,
na jej späťvzatie a na podanie oprav-
ného prostriedku bude potrebný súhlas
všetkých žalobcov. 

Spôsobilosť byť účastníkom konania
usta novenie § 35 rozdeľuje do troch
ka tegórií. Do prvej kategórie patria oso-
by, ktoré majú spôsobilosť mať práva

a povinnosti, teda osoby s právnou sub-
jektivitou. Do druhej kategórie patria
orgány verejnej správy, a to bez ohľadu
na ich právnu subjektivitu a do tretej
ka tegórie patria osoby určené zákonom,
napríklad prokurátor. 

Novým inštitútom bude procesný opa-
trovník. Dôvodom na jeho zavedenie
bola skutočnosť, že súčasný inštitút
opatrovníka nevystihuje jeho úlohu 
v procesnom práve a často splýva
s opa trovníkom podľa hmotného práva.
Procesným opatrovníkom bude osoba
usta novená správnym súdom, ktorý
prejednáva a rozhoduje vec z dôvodov
uvedených v Správnom súdnom poriadku
alebo v Civilnom sporovom poriadku.
Správny súd ustanoví procesného opa-
trovníka fyzickej osobe, ktorá nemôže
samostatne konať pred správnym súdom
a nemá zákonného zástupcu. Rovnako
bude postupovať, ak zákonný zástupca
nebude môcť za fyzickú osobu konať
alebo ak bude nečinný. O ustanovení
procesného opatrovníka správny súd
vydá uznesenie, ktoré doručí proces-
nému opatrovníkovi a s prihliadnutím
na povahu veci i ostatným účastníkom
konania. Ak odpadnú dôvody, pre ktoré
bol procesný opatrovník ustanovený,
správny súd uznesenie zruší. 

Poradie osôb, ktoré možno ustanoviť za
procesného opatrovníka upravuje usta-
novenie § 39. Ide o nasledovné osoby
(1) blízka osoba alebo iná osoba z ro-
dinného prostredia účastníka konania,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v pl-
nom rozsahu, u ktorej je predpoklad,
že bude konať v súlade so záujmami
účastníka konania a s ustanovením sú-
hlasí, (2) obec, v ktorej mal účastník
konania poslednú adresu trvalého po-
bytu a (3) súdny úradník. Správny súd
bude môcť ustanoviť osobu z ďalšieho
bodu, len ak niet osoby z pred chá dza -
jú ceho bodu, napríklad ak nie je blíz-
ka osoba ani iná osoba z rodinného
prostredia, bude môcť ustanoviť za
procesného opatrovníka obec. V prípa-
de bezprostred ného nebezpečenstva
z omeš kania správny súd nebude mu-
sieť na prihliadať na vyššie uvedené
poradie a bude môcť za procesného
opatrovníka ustanoviť rovno súdneho
úradníka.
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Správny súdny poriadok upravuje okrem
práv a povinností účastníkov konania
aj práva a povinnosti iných subjektov
konania. Ide o osoby zúčastnené na ko-
naní, zainteresovanú verejnosť a Eu-
róp sku komisiu a Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky. Súčasná právna
úprava priznáva určité práva v konaní
len Európskej komisii a Protimonopol-
nému úradu Slovenskej republiky a v ur -
čitých prípadoch aj komisárovi pre deti
a komisárovi pre osoby so zdravotným
postihnutím. 

Po novom sa bude môcť konania zú-
častniť aj osoba zúčastnená na konaní.
Pôjde o osobu, ktorá mala v ad mi nis tra-
tívnom konaní postavenie zúčastnenej
osoby podľa ustanovenia § 15a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správ-
ny poriadok) a nemá postavenie účast-
níka konania. Žalobca bude mať povin-
nosť označiť takéto osoby už v správnej
žalobe. Predseda senátu následne upo-
vedomí takéto osoby o prebiehajúcom
konaní, poučí o ich právach a vyzve ich,
aby v určenej lehote oznámili, či si budú
uplatňovať práva osoby zúčastnenej
na konaní. Lehota určená predsedom
se nátu bude prekluzívna, teda ak si
osoby v určenej lehote neuplatnia prá-
vo zúčastniť sa na konaní, ich právo
tým zaniká. Ak predseda senátu počas
konania zistí, že je tu osoba, ktorá mala
v administratívnom postavení postave-
nie zúčastnenej osoby a v žalobe nie je
označená ako zúčastnená osoba, osobu
vyzve, aby v určenej lehote uplatnila
svoje právo osoby zúčastnenej na ko-
naní.

Okrem osôb, ktorým zákon obligatórne
priznáva postavenie osoby zúčastnenej
na konaní, bude môcť správny súd aj
iným osobám fakultatívne priznať po-
stavenie osoby zúčastnenej na konaní.
Správny súd bude môcť na návrh uzne-
sením priznať postavenie osoby zúčast-
nenej na konaní osobe, ktorá nebola
účastníkom administratívneho konania
a ktorá (1) bola priamo dotknutá na
svojich právach alebo právom chráne-
ných záujmoch vydaním napadnutého
rozhodnutia orgánu verejnej správy
alebo opatrenia orgánu verejnej sprá-
vy, (2) bola priamo dotknutá na svojich
právach alebo právom chránených zá-
uj moch nevydaním rozhodnutia orgánu

verejnej správy alebo opatrenia orgánu
verejnej správy, (3) môže byť priamo
dotknutá na svojich právach alebo prá-
vom chránených záujmoch verejnej
sprá vy, alebo (4) môže byť priamo dot -
knu tá na svojich právach alebo právom
chránených záujmoch vydaním nového
rozhodnutia orgánu verejnej správy ale-
bo opatrenia orgánu verejnej správy vo
veci samej podľa výroku správneho súdu. 

Dôvodom zavedenia práva zúčastniť sa
na konaní aj osobám, ktoré neboli zú-
častnené v administratívnom konaní je
skutočnosť, že existuje veľa správnych
konaní, v ktorých zákon nepripúšťa
účasť na administratívnom konaní, avšak
tieto osoby majú záujem na zúčastne-
ní sa správneho súdneho konania. Návrh
na priznanie postavenia osoby zúčast-
nenej na konaní bude oprávnený podať
žalobca samostatne alebo v podanej ža-
lobe a tiež osoba, ktorá sa domáha pri-
znania postavenia osoby zúčastnenej
na konaní. Ak správny súd návrhu nevy-
hovie, uznesením vysloví, že tejto osobe
nepriznáva postavenie osoby zúčastne-
nej na konaní. O návrhu rozhodne správ-
ny súd uznesením, ktorým postavenie
osoby zúčastnenej na konaní prizná ale-
bo neprizná, proti takémuto uzneseniu
nie je prípustná kasačná sťažnosť.

Široké oprávnenia priznáva Správny súd -
ny poriadok zainteresovanej verejnosti
a dotknutej verejnosti (ďalej len „za-
in teresovaná verejnosť“). Zaintereso -
va ná verejnosť bude mať v určených
prípadoch žalobnú legitimáciu a právo
účasti na konaní za predpokladu, že
pôjde o veci životného prostredia podľa
osobitného predpisu. V takých prípa-
doch bude zainteresovaná verejnosť
oprávnená (1) podať správnu žalobu,
(2) podať žalobu proti nečinnosti, (3)
podať žalobu proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu obce, mesta, mestskej
časti alebo samosprávneho kraja a (4)
zúčastniť sa na konaní o správnej žalo-
be. Zainteresovaná verejnosť bude pred
správnym súdom prostredníctvom ur če-
ných zástupcov. Ak bude žalobcom, bude
musieť byť zastúpená advokátom, pokiaľ
jej zástupca sám nebude mať právnic-
ké vzdelanie.

Okrem uvedených osôb má v konaní pri -
znané určité práva aj prokurátor a ge-
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nerálny prokurátor. Oprávnenia proku-
rá tora v podstate vychádzajú zo súčas-
nej právnej úpravy. Generálny prokurá-
tor bude po novom oprávnený (1) podať
žalobu na rozpustenie politickej stra-
ny, (2) podať kasačnú sťažnosť proti
rozhodnutiu správneho súdu vydanému
v konaní, do ktorého bol prokurátor
oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil, (3)
v kasačnej sťažnosti navrhnúť, aby o nej
rozhodol veľký senát najvyššieho súdu
a (4) podať žalobu na obnovu konania,
do ktorého bol prokurátor oprávnený
vstúpiť, ale nevstúpil.

Nová právna úprava zastúpenia vychá-
dza zo súčasnej právnej úpravy s nie-
koľkými zmenami. Žalobca bude musieť
byť v konaní podľa Správneho súdneho
poriadku zastúpený advokátom tak ako
v súčasnosti. Zastúpený advokátom ne-
bude musieť byť (1) vo veciach, v kto-
rých je daná vecná príslušnosť okres-
ného súdu podľa ustanovenia § 12, (2)
v konaní podľa ustanovenia § 6 ods. 2
písm. b) až e), g) a i), (3) v konaní 
o správnej žalobe vo veciach slobodné-
ho prístupu k informáciám podľa oso-
bitného predpisu a (4) ak bude žalova-
ným Centrum právnej pomoci.

Nová právna úprava priznáva právo na
zastupovanie žalobcu odborovou or ga ni  -
záciou, ak je žalobca jej členom v kona-
ní o správnej žalobe podľa ustanovenia
§ 6 ods. 2 písm. c). Za odborovú organi -
záciu bude konať poverený zamestna-
nec alebo člen. 

Právo na zastupovanie bude po novele
explicitne priznané tiež mimovládnej
organizácii, ktorá poskytuje právnu
po moc cudzincom, a to v konaní o správ-
nych žalobách vo veciach azylu, zais-
tenia a administratívneho vyhostenia
po dľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d).
Za mimovládnu organizáciu bude konať
jej poverený zamestnanec alebo člen,
ktorý má vysokoškolské právnické vzde-
lanie druhého stupňa. 

Nanovo bude upravený aj spoločný zá-
stupca. Podľa súčasného znenia ustano-
venia § 29a Občianskeho súdneho po-
riadku, ak je v tej istej veci na jednej
strane sporu počet účastníkov väčší ako
dvadsať a jednotlivým výkonom ich práv
by mohol byť ohrozený účel a rý ch ly
priebeh konania a títo účastníci sa ne-
dohodnú na spoločnom zástupcovi, na-
vrhne ho súd a účastníkov vyzve, aby
sa k nemu vyjadrili. Po novom sa počet
uvedených osôb zníži na desať. 
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PROCESNÉ ÚKONY SÚDU
V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ
A LEHOTY
V súvislosti s procesnými úkonmi súdu
nový CSP preberá z Vyhlášky Minister-
stva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z.
o Spravovacom a kancelárskom poriad-
ku pre okresné súdy, krajské súdy, Špe-
ciálny súd a vojenské súdy (ďalej len
„Spravovací poriadok“) pojmy súdny
register a súdny spis. 

V zmysle ust. § 96 ods. 1 sa podanie za-
pisuje do súdneho registra a podľa od-
seku 2 všetky písomnosti, ktoré sa vzťa-
hujú na to isté konanie, tvoria súdny
spis. Ďalšie podrobnosti už CSP pone-
cháva na Spravovací poriadok. 

Do ustanovení týkajúcich sa súdneho
spisu bola prebratá súčasná právna úpra-
va súvisiaca s nahliadaním do súdneho
spisu. Strany a ich zástupcovia majú prá-
vo nahliadať do súdneho spisu a robiť
si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo
požiadať súd o vyhotovenie kópií za
úhradu vecných nákladov. Inej osobe
ako osobe uvedenej v predošlej vete
môže súd povoliť nahliadnuť do spisu 
a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú
na to vážne dôvody a práva strany tým
nemôžu byť dotknuté. 

O procesných úkonoch, pri ktorých súd
koná so stranou alebo vykonáva doka-
zovanie, sa vyhotovuje záznam technic-



kým zariadením určeným na zaznamená-
vanie zvuku. Takto vyhotovený záznam
sa uchová na nosiči dát, ktorý sa po
skončení pojednávania pripojí k súdne-
mu spisu, alebo sa v súdnom spise uro-
bí poznámka, kde je záznam uložený.

Ak strana požiada súd o kópiu záznamu,
súd ju vydá bezodkladne. Podrobnosti
ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo spra-
vodlivosti. 

Ak to súd považuje za vhodné a účel -
né, spisuje sa o procesných úkonoch aj
zápisnica. V zápisnici sa najmä označí
prejednávaná vec, uvedú sa prítomní,
opíše sa priebeh procesného úkonu 
a uvedie sa podstatný obsah prednesov
a výroky rozhodnutia. Ak strana požia-
da súd o kópiu zápisnice, súd ju vydá
bezodkladne. Podrobnosti ustanoví všeo-
becne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo spravodlivosti.

Z uvedenej právnej úpravy vyplýva pre-
ferencia zaznamenávania procesných
úkonov súdu technickými prostriedka-
mi a zariadeniami na to určenými a len
subsidiárne sa ponecháva možnosť kla-
sickej zápisnice podľa kritéria procesnej
ekonómie, vhodnosti a účelnosti podľa
posúdenia súdu. 

Súd dbá, aby strany a ostatné predvolá -
vané osoby boli procesnými úkonmi súdu
čo najmenej zaťažované, najmä dbá,
aby boli predvolávané na čas, kedy prav-
depodobne bude ich účasť na procesnom
úkone potrebná. Predvolanie na jedno t -
li   vé procesné úkony súdu sa uskutočňu je
spravidla písomne, prípadne telefonic -
ky alebo inými vhodnými prostriedka-
mi. Ak bola osoba predvolaná inak ako
písomne, vykoná sa o tom záznam v súd-
nom spise. 

V predvolaní sa označí vec, miesto, čas
a predmet procesného úkonu, ďalej sa
uvedie, v akom procesnom postavení sa
má osoba na procesnom úkone zúčast-
niť a ktoré písomnosti alebo veci má
predložiť. Preferuje sa písomná forma
predvolávania, pričom za rovnocennú
for mu písomného prejavu sa po novom
považuje forma listinná aj elektronická.
V prípadoch, kedy to princíp procesnej
ekonómie umožňuje, možno písomné

predvolanie nahradiť efektívnejšími ko-
munikačnými prostriedkami.

Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia ne -
dostaví na pojednávanie, výsluch ale bo
k znalcovi, môže ho súd dať predviesť,
ak ho o možnosti predvedenia pou čil.
O predvedení rozhodne súd uznesením,
ktoré sa doručuje pri predvedení. 

O predvedenie požiada súd príslušný
útvar Policajného zboru (ďalej len „útvar
policajného zboru“), prípadne obecnú
políciu; ak ide o maloletého, požiada
súd útvar policajného zboru alebo obec-
nú políciu o predvedenie len vtedy, ak
jeho účasť nemožno zabezpečiť inak.
O predvedenie profesionálneho vojaka
a príslušníka ozbrojeného zboru požia-
da súd jeho nadriadeného. 

Trovy predvedenia uhrádza predvádza-
ný. Pokiaľ ide o poriadkové opatrenia,
pokuty a vykázania, tieto procesné úko-
ny súdu v zásade sledujú doterajšiu lí-
niu právnej úpravy. Vypustilo sa však
ustanovenie týkajúce sa odpustenie le-
hoty z dôvodu, že sa tým míňa výchov-
ný účinok uloženého poriadkového
opatrenia. Ako uvádza dôvodová sprá-
va, kto raz poruší povinnosť, mal by byť
sankcionovaný. 

V zmysle ust. § 104 CSP, procesný úkon,
ktorý by súd mohol vykonať len s ťaž-
kosťami alebo so zvýšenými, neúčelný-
mi trovami alebo ktorý v jeho obvode
nemožno vykonať, vykoná na dožiadanie
iný súd. Súd vykoná dožiadanie prípi-
som, v ktorom uvedie údaje zo súdne-
ho spisu, ktorých znalosť je potrebná
na riadne vykonanie procesného úko-
nu. Dožiadaný súd podľa povahy veci 
a podľa toho, čo pri vykonávaní pro-
cesného úkonu vyšlo najavo, vykoná aj
ďalšie nevyhnutné procesné úkony v do-
žiadaní neuvedené. Ak dožiadaný súd
nemôže vykonať procesný úkon a je to
vhodné, postúpi dožiadanie inému súdu;
inak dožiadanie vráti. Postúpenie ozná-
mi dožadujúcemu súdu.

Pomerne značné zmeny sa dotkli pro-
blematiky doručovania a ním súvisiacich
úkonov súdu a strán sporu. Precizo va -
nie, ktoré nastalo v doručovaní po dľa
dôvodovej správy reaguje na jed no
z naj väčších negatív doterajšej právnej
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úpravy civilného procesu, a to spôso-
bovanie najväčších prieťahov v konaní,
čím sa ochrana porušených alebo ohro-
zených subjektívnych práv stávala me-
nej efektívnou a rýchlou. Nová koncep-
cia doručovania má potenciál výrazne
zefektívniť a zrýchliť súdne konanie
zavedením nových moderných prvkov
elektronickej komunikácie s pro ces ný -
mi stranami, ale predovšetkým zave-
dením princípu prísnej zodpovednosti
za správnosť údajov zapísaných vo ve-
rejných registroch, za dôvodová správa.

Súd doručuje písomnosť na pojednáva-
ní alebo pri inom úkone súdu; tým nie
je dotknutá povinnosť súdu doručovať
písomnosť do elektronickej schránky
po dľa osobitného predpisu. 

Ak nie je možné doručiť písomnosť uve-
deným spôsobom a ak nejde o do ru če -
nie písomnosti do vlastných rúk, súd na
žiadosť strany doručí písomnosť na elek-
tronickú adresu. Písomnosť súdu sa po-
važuje za doručenú po troch dňoch od
jej odoslania, aj keď ju adresát nepre-
čítal. Ak nie je možné doručiť písomnosť
podľa predošlých viet, súd doručuje pro-
stredníctvom doručujúceho orgánu.

Z predmetnej právnej úpravy vyplýva,
že písomnosti, ktoré sa nedoručujú 
do vlastných rúk sa preferenčne doru-
čujú elektronickými prostriedkami,
vrátane elektronickej schránky podľa
z. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej po-
dobe výkonu pôsobnosti orgánov verej-
nej moci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsob-
nosti orgánov verejnej moci a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o e-Governmente) v znení zákona 
č. 214/2014 Z. z.).

Ak nejde o doručovanie do elektronickej
schránky podľa osobitného predpisu,
o do ručovanie v osobitných prípadoch
podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol
inú adresu na doručovanie, doručuje
súd v zmysle znenia § 106 CSP písom-
nosti (1) fyzickej osobe na adresu evi-
dovanú v registri obyvateľov Slovenskej
republiky, alebo adresu miesta pobytu
cudzinca na území Slovenskej republi-
ky podľa druhu pobytu cudzinca a (2)
právnickej osobe na adresu sídla zapí-

saného v obchodnom registri alebo inom
verejnom registri. Strana si môže zvo-
liť zástupcu na doručovanie.

Ak fyzická osoba nemá adresu evidova-
nú v registri obyvateľov Slovenskej re-
publiky, doručuje súd písomnosti tejto
fyzickej osobe oznámením na úradnej
tabuli súdu a na webovej stránke prí-
slušného súdu. Písomnosť sa považuje
po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia
za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adre-
sát o tom nedozvie.

Doručujúcim orgánom je poštový podnik
a súdny doručovateľ. V zmysle ust. § 107
ods. 2 je doručujúcim orgánom v oso -
bit ných prípadoch (1) Zbor väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky,
ak ide o doručovanie fyzickým osobám
vo výkone trestu odňatia slobody alebo
vo väzbe, (2) zariadenie na výkon ústav-
nej starostlivosti alebo ochrannej vý-
chovy, ak ide o doručovanie fyzickým
osobám umiestneným v týchto zariade-
niach, (3) Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej re-
publiky, ak ide o doručovanie fyzickým
osobám požívajúcim diplomatické vý-
sady a imunity, alebo osobám, ktoré sú
v obydlí toho, kto požíva diplomatické
výsady a imunity, alebo osobám, ktorým
má byť písomnosť doručená v budove
alebo v miestnosti chránenej di plo ma tic-
kou imunitou a (4) Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, ak ide o do ru čo -
va  nie profesionálnym vojakom a pí som-
nosť nie je možné doručiť inak. 

Došlo k rozšíreniu okruhu doručujúcich
subjektov a okrem Policajného zboru
a súdneho exekútora možno doručiť pí-
somnosť aj prostredníctvom obecnej
polície ako uvádza ust. § 108 CSP, pri
ktorej sa predpokladá, že má znalosti
o miestnych pomeroch.

Za adresáta je oprávnená písomnosť
prijať osoba, ktorá na to bola adresá-
tom písomne splnomocnená alebo po-
verená. Písomnosť určenú advokátovi,
notárovi, súdnemu exekútorovi a paten-
tovému zástupcovi môže prijať aj oso-
ba, ktorá je v pracovnom pomere ale-
bo inom obdobnom pracovnom vzťahu 
k adresátovi a ten ju poveril prijíma-
ním písomností.
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Ak má strana zástupcu so splnomocne-
ním na celé konanie, doručuje sa pí-
som nosť len tomuto zástupcovi. Písom-
nosť sa doručuje aj strane, ak strana
má osobne v konaní niečo vykonať,
alebo ak o tom súd rozhodne s ohľadom
na povahu veci. Výzva na zaplatenie
súd neho poplatku ako aj procesné pou -
čenia vydané súdom sa doručujú iba
zástupcovi.

Doručovanie do vlastných rúk sa zjed-
notilo a zefektívnilo zavedením zásady
prísnej zodpovednosti za správnosť úda-
jov zapísaných vo verejných registroch
a zodpovednosti za riadny priebeh ko-
nania, ktorá je esenciou prejednacieho
princípu. Pri písomnostiach doručova-
ných do vlastných rúk môže ich prijatie
na doručenke (doručenka ako verejná
listina) potvrdiť adresát zásielky alebo
ním splnomocnená alebo poverená oso -
ba. Ak nie je možné doručiť písomnosť
na adresu podľa § 106 (viď hore), pí-
som nosť sa považuje dňom vrátenia ne-
doručenej zásielky súdu za doručenú,
a to aj vtedy, ak sa adresát o tom ne-
dozvie. 

Právna úprava doručovanie písomností
inak ako do vlastných rúk sa zjednodu-
šila a výrazne zrýchlila proces doručo-
vania písomností inak ako do vlastných
rúk. Ak nie je možné doručiť písom-
nosť, ktorá sa nedoručuje do vlastných
rúk, na adresu podľa § 106 (viď hore),
písomnosť sa považuje dňom vrátenia
nedoručenej zásielky súdu za doruče-
nú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvie. Takisto, ak adresát alebo prí-
jemca písomnosti bezdôvodne odoprie
prijať doručovanú písomnosť, považu-

je sa písomnosť za doručenú dňom, keď
prijatie písomnosti bolo odopreté. 

Ak sa žalobu nepodarí doručiť žalova-
nému, ktorý je fyzickou osobou, na adre-
su podľa § 106 ods. 1 písm. a), je súd
povinný urobiť všetky úkony potrebné
na zistenie skutočného pobytu žalova-
ného, napríklad dopytom na Sociálnu
poisťovňu, daňový úrad, ústav na výkon
trestu, a podobne. Ak sa súdu nepoda-
rí žalobu doručiť na adresu zistenú uve-
deným, zverejní súd oznámenie o po -
da nej žalobe na úradnej tabuli súdu 
a na webovej stránke príslušného súdu.
Žaloba sa považuje po 15 dňoch od zve-
rejnenia oznámenia za doručenú, a to
aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

V zmysle ust. § 117 CSP je lehota súdom
alebo zákonom ustanovený časový úsek
na vykonanie úkonu. Diferenciácie pro-
cesných lehôt na lehoty zákonné a sud -
cov ské, ostáva zachovaná. Sudcovskú
lehotu môže súd na žiadosť predĺžiť,
procesnú nie. Pravidlá počítania času
sú zachované v súlade s historickou tra -
díciou slovenského procesného práva,
teda lehota podľa nového CSP môže
byť určená podľa hodín, dní, týždňov,
mesiacov a rokov a do plynutia lehoty
určenej podľa dní sa nezapočítava deň,
keď nastala skutočnosť určujúca za čia -
tok lehoty. Takisto sa nemení procesný
režim odpustenia zmeškanie lehoty, ak
ju strana, zástupca alebo procesný opa-
trovník zmeškal z ospravedlniteľného
dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu,
ktorý mu patrí. Návrh treba podať do
15 dní po odpadnutí prekážky a treba 
s ním spojiť i zmeškaný úkon. 
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PROCESNÉ ÚKONY SÚDU
V SPRÁVNOM SÚDNOM KONANÍ
V správnom súdnom konaní budú správ-
ne súdy postupovať predovšetkým po -
dľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok (ďalej len „Správny súd-
ny poriadok“). Ak nebude určitý postup
upravený Správnym súdnym poriadkom
bude sa na predmetný postup subsidiár-
ne vzťahovať zákon č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „Ci -

vilný sporový poriadok“). Subsidiárny
charakter Civilného sporového poriadku
je upravený ustanovením § 25 Správne-
ho súdneho poriadku, podľa ktorého ak
tento zákon neustanovuje inak, použijú
sa na konanie pred správnym súdom pri -
merane ustanovenia prvej a druhej čas-
ti Civilného sporového poriadku okrem
ustanovení o intervencii. 



Procesné úkony súdu môžeme rozčle-
niť nasledovne: (1) súdne spisy a súdne
registre, (2) nahliadanie do súdneho spi -
su, (3) záznam z procesných úkonov, (4)
zápisnica o procesných úkonoch, (5) do-
žiadanie, (6) predvolanie, (7) predve-
de nie a (8) poriadkové opatrenia. Ide
o veľmi obdobné, ba až totožné inšti-
túty ako v civilnom sporovom konaní,
avšak jednotlivé procesné úkony si bliž-
šie vysvetlíme. 

Súčasná úprava zákonom č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok (ďalej len
„Ob čiansky súdny poriadok“) neupra-
vu  je vedenie spisov a súdne registre.
Uvedené úkony sú upravené len vyhláš-
kou ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spra-
vovacom a kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny
súd a vojenské súdy. Správny súdny po-
riadok vedenie spisu neupravuje, preto
sa na jeho vedenie subsidiárne vzťahu-
je uvedené ustanovenie Civilného spo-
rového poriadku. Nová právna úprava
usta novením § 96 Civilného sporového
poriadku síce necháva právnu úpravu
na všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti
Slo venskej republiky (ďalej len „minis-
terstvo“), avšak aspoň rámcovo upravu-
je, že podanie sa zapisuje do súdneho
registra a tiež, že všetky písomnosti,
ktoré sa vzťahujú na to isté konanie,
tvoria súdny spis.

Ďalším úkonom súdu je nahliadanie do
súdneho spisu. Nahliadanie do súdnych
spisov bude upravené ustanovením § 81
až 84 Správneho súdneho poriadku. Prá-
vo nahliadať do spisu vychádza z usta -
no venia § 44 Občianskeho súdneho po-
riadku s úpravou špecifík správneho
súdneho konania. Po novom budú môcť
nahliadať do súdneho spisu účastníci
konania, ich zástupcovia, osoby zúčast -
nené na konaní a zástupca zaintereso-
vanej verejnosti. Iným, ako uvedeným
osobám bude môcť predseda senátu
povoliť nahliadnutie do súdneho spisu,
ak preukážu právny záujem alebo vážny
dôvod a ak to nie je v rozpore s práva-
mi alebo právom chránenými záujmami
niektorého z účastníkov konania. 

Prokurátor bude mať právo nahliadnuť
do súdneho spisu, aj keď ide o ko na nie,

ktoré sa nezačalo na jeho návrh, alebo
o konanie, do ktorého nevstúpil. V prí -
pa de súdneho spisu, ktorého obsahom
sú utajované skutočnosti, sa bude po-
stupovať podľa predpisov o ochrane uta-
jovaných skutočností.

Orgán verejnej správy bude pri predlo-
žení administratívneho spisu povinný
ozna čiť tie jeho časti, ktoré obsahujú
utajované skutočnosti alebo iné skutoč -
nosti chránené podľa osobitného pred-
pisu. Predseda senátu tieto časti spisu
vylúči z nahliadania, bude to primera-
ne platiť aj o súdnych spisoch. Z nahlia-
dania však nebude možné vylúčiť (1)
časti spisu, ktorými správny súd vykonal
alebo bude vykonávať dôkaz, aj keď
budú obsahovať utajované skutočnosti
alebo iné skutočnosti chránené podľa
osobitného predpisu a (2) časti spisu,
do ktorých mal účastník konania právo
nahliadať v konaní pred orgánom verej -
nej správy. Do častí administratívneho
spisu, ktoré neboli z nahliadania vylú-
čené, bude môcť nahliadať iba účast-
ník konania, jeho zástupca alebo osoba,
ktorá preukáže na nahliadnutí právny
záujem, ak tieto osoby spĺňajú pod-
mienky podľa osobitného predpisu. Ak
teda nebude časť spisu z nahliadania
vylúčená a bude obsahovať utajované
skutočnosti, do spisu budú môcť nahlia-
dať len osoby, ktoré sú oprávnené sa
oboznamovať s utajovanými sku toč nos  -
ťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností. 

Pred nahliadnutím do administratívne-
ho spisu, ktorý obsahuje utajované sku-
točnosti, predseda senátu poučí nahlia -
dajúce osoby, zabezpečí podpísanie
písomného vyhlásenia o mlčanlivosti
a bezodkladne o tejto skutočnosti in-
formuje príslušný orgán verejnej moci
podľa osobitného predpisu. Podmienky
nahliadania do súdneho alebo admini-
stratívneho spisu sa primerane použijú
aj na prehrávanie zvukových alebo obra-
zovo-zvukových záznamov a posky to va-
nie ich kópií alebo na iné spôsoby za -
chytenia obsahu listiny.

Nahliadanie do spisu v osobitných prí-
padoch upravuje ustanovenie § 84. Pôj -
de o prípady žalôb proti rozhodnutiu,
ktorým sa odmietlo sprístupnenie infor -
mácie. V takom prípade si správny súd
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môže dotknutú informáciu vyžiadať na
účel overenia tvrdenia žalovaného, avšak
doručenú informáciu nezaloží do súdne-
ho spisu a ani ju nedoručí ostatným
účastníkom konania alebo osobám zú-
častneným na konaní. S predmetnou in-
formáciou sa neoboznamuje nikto okrem
súdu práve preto, že oprávnenosť oboz-
námiť sa s ňou je predmetom súdneho
prieskumu. Ide teda o vý nim ku z obo zna-
movania sa s utajovanou sku toč no sťou. 

Záznam z procesných úkonov bude všeo-
becne upravený ustanovením § 98 Civil  -
ného sporového poriadku. Podľa uve de -
ného ustanovenia o procesných úkonoch,
pri ktorých súd koná so stranou alebo
vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje
záznam technickým zariadením určeným
na zaznamenávanie zvuku. Takto vyho-
tovený záznam sa uchová na nosiči dát,
ktorý sa po skončení pojednávania pri-
pojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom
spise urobí poznámka, kde je záznam
uložený. Ak strana požiada súd o kópiu
záznamu, súd ju vydá bezodkladne.
Okrem uvedenej všeobecnej úpravy za -
kotvuje ustanovenie § 117 Správneho
súdneho poriadku aj osobitnú úpravu
zaznamenávania priebehu pojednávania
pomocou technických zariadení. Po stup
je podobný ako pri všeobecnej právnej
úprave záznamu. Správny súd tiež bude
môcť so súhlasom účastníkov konania
uskutočniť pojednávanie prostredníc-
tvom videokonferencie alebo inými pro-
striedkami komunikačnej technológie. 

Ak budú v priebehu pojednávania pre-
jednávané utajované skutočnosti, ich
za znamenávanie pomocou technických
zariadení, uchovávanie na nosiči dát 
a ďal šia manipulácia s nimi sa bude vy-
ko  návať podľa predpisov o ochrane
utajo vaných skutočností. Priebeh po-
jed ná va nia si účastník konania a jeho
zástupca bude môcť zaznamenať po-
mocou technických zariadení určených
na zaznamenávanie zvuku, túto skutoč-
nosť bude musieť vopred oznámiť správ-
nemu súdu. Súčasná právna úprava
zvukového záznamu pojednávanie je
zakotvená v ustanovení § 40aa Občian-
skeho súdneho poriadku. 

Správny súdny poriadok ustanovením
§ 118 zachováva zaznamenávanie pro-
cesných úkonov formou zápisnice. 

Dožiadanie súdu bude po novom upra-
vené podobne ako v súčasnosti. Nóvum
bude, že podľa ustanovenia § 86 ods. 3
Správneho súdneho poriadku správny
súd o vykonaní dožiadaného procesné-
ho úkonu vyhotoví správu o vybavení
dožiadania, v ktorej oznámi výsledok
dožiadania a trovy, ktoré vznikli v sú -
vis losti s dožiadaním. Podrobnosti o zá -
zna me z procesných úkonov, zápisnici
o pro cesných úkonoch a o dožiadaní
ustanoví všeobecne záväzný právny
pred  pis, ktorý vydá ministerstvo.

Predvolanie a predvedenie bude upra-
vené ustanovením § 76 a 77 Správneho
súdneho konania. Uvedené ustanovenie
vychádza z ustanovenia § 51 a 52 Ob-
čianskeho súdneho poriadku s pre ci zá -
ciou terminológie.

Zmeny sa dotknú poriadkových opatre-
ní. Aj po novom zostanú poriadkový-
mi opatreniami pokuta a vykázanie 
z mies ta procesného úkonu. Súčasná
právna úprava zakotvuje v ustanovení
§ 53 ods.1 a ods.2 Občianskeho súdne-
ho poriadku možnosť uloženia pokuty
do výšky 820 Eur, pri opakovanom po-
rušení až do výšky 1.640 Eur. 

Správny súdny poriadok rozčlenil poku-
ty na poriadkové pokuty a pokuty. Po-
riadkovú pokutu bude môcť správny súd
uložiť podľa ustanovenia § 78 Správne-
ho súdneho poriadku tomu, kto sťažuje
postup konania najmä tým, že (1) v le -
ho te určenej správnym súdom nevykoná
úkon, na ktorý bol povinný, (2) nesplní
povinnosť uloženú správnym súdom 
a svoju nečinnosť v konaní neospravedl -
ní včas a vážnymi okolnosťami, (3) sa
nedostaví na správny súd, hoci naň bol
riadne a včas predvolaný a svoju neprí-
tomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami, (4) neuposlúchne príkaz
správneho súdu, (5) ruší poriadok alebo
dôstojný priebeh pojednávania, alebo
(6) urobí hrubo urážlivé podanie. Správ-
ny súd bude môcť za uvedené porušenia
uložiť pokutu do 500 Eur, pri opako va -
nom porušení do 2.000 Eur. 

Pokutu bude môcť správny súd uložiť or -
gánu verejnej správy do výšky 2.000 Eur,
a to aj opakovane, a to za (1) nesplnenie
povinnosti predložiť administratívne
spisy, (2) nedodržanie lehoty na doruče-
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nie rozhodnutia alebo opatrenia určenej
správnym súdom, (3) nerešpektovanie
právneho názoru správneho súdu, vyslo-
veného v zrušujúcom rozsudku, (4) ne-
dodržanie lehoty uvedenej v uznesení
správneho súdu, ktorým sa uložila po-
vin nosť konať, ak je orgán verejnej

sprá vy naďalej nečinný a (5) porušenie
povinnosti nepokračovať v inom zásahu
alebo za neobnovenie stavu pred zása-
hom. Odpustiť uloženú pokutu, či už
po riadkovú pokutu alebo pokutu, už po
novom nebude možné. 
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KONANIE V NIEKTORÝCH
RODINNÝCH VECIACH
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimo -
sporový poriadok nadobudne účinnosť
dňom 1. júla 2016. Konanie v nie kto rých
rodinných veciach je upravené ustano-
vením § 87 až 157. Subsidiárne sa na
uvedené konanie vzťahuje Civilný spo-
rový poriadok.

Civilný mimosporový poriadok rozdeľu-
je konanie v niektorých rodinných ve-
ciach na nasledovné konania, a to (1)
konanie o povolenie uzavrieť manžel-
stvo (§ 87 až 91), (2) konanie o rozvod
manželstva (§ 92 až 100), (3) konanie
o určenie neplatnosti alebo o určenie
neexistencie manželstva (§ 101 až 103),
(4) konania vo veciach určenia rodičov-
stva (§ 104 až 110), (5) konania vo ve-
ciach starostlivosti súdu o maloletých
(§ 111 až 122), (6) konanie o návrat
maloletého do cudziny pri neoprávne-
nom premiestnení alebo zadržaní (§ 123
až 134), (7) konania vo veciach osvoje-
nia (§ 135 až 153) a (8) konanie vo ve-
ciach výživného plnoletých osôb (§ 154
až 157). Otázka miestnej príslušnosti
súdu na konanie v uvedených veciach
je v niektorých veciach explicitne uve-
dená, v niektorých sa postupuje podľa
všeobecnej časti Civilného mimosporo-
vého poriadku.

Úprava konania o povolenie uzavrieť
manželstvo vychádza zo súčasnej práv-
nej úpravy. Na rozdiel od súčasnej práv-
nej úpravy však budú po novom osoby,
ktoré chcú uzavrieť manželstvo, podá-
vať návrh spoločne, ak každá z nich
môže manželstvo uzavrieť iba s po vo -
le ním súdu. Po novom už nie upravená
povinnosť súdu vyslúchnuť pred roz-
hodnutím toho, kto hodlá uzavrieť man-
želstvo, v neprítomnosti iných osôb 
o tom, či skutočne chce vstúpiť do man-

želstva a vyslúchnuť i toho, s kým sa
má manželstvo uzavrieť. Súd však bude
po novom povinný vyslúchnuť navrhova-
teľa bez prítomnosti ďalších osôb vždy,
ak o to navrhovateľ požiada. 

Medzi nesporové konania je zaradené
aj konanie o rozvod manželstva. Dôvo-
dom pre jeho zaradenie do mimospo-
rového konania je koncepcia mimospo-
rového konania ako konania, v ktorom
sa rozhoduje o osobitných vzťahoch,
na ochrane ktorých je spoločenský, ve-
rejný záujem. Právna úprava rozvodu
manželstva je v súčasnosti upravená
zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďa-
lej len „zákon o rodine“), zákonom
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poria-
dok (ďalej len „Občiansky súdny poria-
dok“). Občiansky súdny poriadok upra-
vuje konanie o rozvod manželstva len
všeobecne. Po novom bude uvedené ko-
nanie explicitne upravené v Civilnom
mimosporovom poriadku. 

Na konanie o rozvode manželstva bude
vecne príslušný okresný súd, miestne
príslušný zostáva tak ako v súčasnosti
súd, v ktorého obvode mali manželia
posledné spoločné bydlisko, ak v ob vo -
de tohto súdu má bydlisko aspoň jeden
z nich, inak bude miestne príslušný
všeo becný súd toho manžela, ktorý ná-
vrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu
nebude možné určiť, bude príslušný
všeobecný súd navrhovateľa. Ak to bude
účelné a umožňujú to okolnosti prejed-
návanej veci, súd bude môcť účastní-
kov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie
pokúsili mediáciou, čo umožňuje už aj
súčasná právna úprava. 

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy,
ak po novom navrhovateľ vezme návrh



na rozvod späť, súd konanie nezastaví,
ak druhý manžel so späťvzatím návrhu
nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa
nebude vyžadovať, ak mu návrh na roz-
vod manželstva nebol doručený. Súčas-
ná právna úprava podmienku súhlasu
druhého manžela na zastavenie konania
neupravuje. Novým dôvodom na zasta-
venie konania bude skutočnosť, že na-
vrhovateľ sa nedostaví na pojednáva-
nie a svoju neúčasť neospravedlní včas
a váž  nymi dôvodmi. Ak však druhý
z manželov, ktorý sa na pojednávanie
dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci
trvá, súd konanie nezastaví. Ďalším no-
vým dôvodom na zastavenie konania
bude skutočnosť, že jeden z manželov
stratil procesnú subjektivitu skôr, ako
sa konanie právoplatne skončilo. Ak už
bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením
zruší a konanie zastaví. Tak ako v sú čas -
nosti bude s konaním o rozvod manžel-
stva spojené konanie o úpravu pomerov
manželov k ich maloletým deťom na čas
po rozvode.

Civilný mimosporový poriadok upravuje
tiež miestnu príslušnosť súdu na konanie
o určenie neplatnosti alebo o určenie
neexistencie manželstva. Na uvedené
konania bude miestne príslušný súd,
v ktorého obvode mali manželia posled-
né spoločné bydlisko, ak v obvode tohto
súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.
Inak bude miestne príslušný všeobecný
súd toho manžela, ktorý návrh nepodal.
Ak takto príslušnosť súdu nebude mož-
né určiť, bude príslušný všeobecný súd
jedného z manželov.

Konanie vo veciach určenia rodičovstva
je prebratím súčasnej právnej úpravy
s doplnením právnej úpravy hmotného
práva, teda zákona o rodine. Ak sa na-
rodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo
určené zákonnou domnienkou svedčia-
cou manželovi matky ani súhlasným vy-
hlásením rodičov pred orgánom, ktorý
vedie matriku, po novom vyslúchne súd
nielen toho, koho matka označí za otca,
či uznáva, že je otcom, ale vyslúchne
aj matku. 

Od výsluchu a vyhlásenia matky môže
súd upustiť z dôvodov uvedených v pred-
pisoch rodinného práva, napríklad z dô -
vodu upraveného v ustanovení § 91 ods. 4
zákona o rodine.

Nová právna úprava explicitne vymenú-
va konania vo veciach určenia rodičov -
stva, a to konanie o (1) určenie mater-
stva, (2) určenie otcovstva, (3) zapretie
otcovstva a (4) prípustnosti podania ná-
vrhu na zapretie otcovstva dieťaťom.
Ak počas konania o určenie otcovstva
dôjde k určeniu otcovstva súhlasným
vyhlásením rodičov alebo k osvojeniu
dieťaťa, súd konanie zastaví. Miestne
príslušným na konania vo veciach urče-
nia rodičovstva bude miestne príslušný
súd, v ktorého obvode má dieťa bydlis-
ko. Ak takého súdu niet, bude príslušný
všeobecný súd matky, inak všeobecný
súd toho, koho otcovstvo má byť urče-
né alebo zapreté.

Nová právna úprava vymedzuje pred-
met rozhodovania v konaní vo veciach
starostlivosti súdu o maloletých. V pred-
metnom konaní sa bude rozhodovať 
o (1) mene a priezvisku maloletého,
(2) úprave výkonu rodičovských práv 
a povinností, (3) výžive maloletého,
(4) styku s maloletým, (5) poručníctve,
(6) opatrovníctve maloletého, (7) odov -
zdaní maloletého, (8) veciach malole-
té ho, o ktorých sa rodičia nevedia do-
hodnúť, (9) schválení právneho úkonu
maloletého, (10) zastupovaní malole-
tého, (11) správe majetku maloletého,
(12) ústavnej starostlivosti a iných vý-
chovných opatreniach, (13) ochranných
opatreniach, (14) pestúnskej starostli-
vosti, (15) zverení dieťaťa do náhrad-
nej osobnej starostlivosti a (16) iných
veciach, ak to vyplýva z osobitného
predpisu. Na konanie vo veciach staros t-
livosti súdu o maloletých bude miestne
príslušný súd, v ktorého obvode má ma-
loletý v čase začatia konania bydlisko
určené dohodou rodičov alebo iným zá-
konným spôsobom. Ak sa zákonným spô-
sobom zmenia okolnosti, podľa ktorých
sa posudzuje miestna príslušnosť, bude
môcť súd preniesť svoju príslušnosť na
iný súd, ak to vyžaduje záujem malole-
tého. Ak tento súd nesúhlasí s prene se -
ním príslušnosti, rozhodne jeho nad ria  -
dený súd. Ak bude príslušný súd známy,
alebo ak nebude môcť včas vykonať pro-
cesné úkony, bude konať súd, v kto ré -
ho obvode sa maloletý zdr žu je. Len čo
to bude možné, bude povinný postúpiť
vec príslušnému súdu. 
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Nová právna úprava konania o návrat
maloletého do cudziny pri neoprávne-
nom premiestnení alebo zadržaní vy-
chádza zo súčasnej úpravy ustanovení
§ 178a až 179a Občianskeho súdneho
poriadku. Oproti súčasnej právnej úpra-
ve sú upravené dôvody, kedy bude môcť
súd konanie prerušiť. Bude to možné
iba z dôvodu, že súd (1) pred rozhod-
nutím vo veci dospel k záveru, že všeo-
becne záväzný právny predpis, ktorý sa
týka veci alebo jeho jednotlivé ustano-
venia, nie je v súlade s Ústavou Sloven-
skej republiky alebo medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republi-
ka viazaná; v tom prípade podá Ústav-
nému súdu Slovenskej republiky návrh
na začatie konania podľa osobitného
predpisu, alebo (2) podal návrh na za-
čatie prejudiciálneho konania pred Súd -
nym dvorom Európskej únie podľa me-
dzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná; uznesenie o návrhu
na začatie prejudiciálneho konania súd
bezodkladne doručí Ministerstvu spra-
vodlivosti Slovenskej republiky.

Súčasné konanie o osvojiteľnosti a ko -
na nie o osvojení upravené ustanovením
§ 180a až 185 Občianskeho súdneho po-
riadku bude po novom zjednotené pod
ustanovenia § 135 až 153 Civilného mi-
mosporového poriadku. Nová úprava
roz šíri účastníctvo vo veciach osvoje-
nia tým, že explicitne umožní podať
návrh na začatie konania o osvojiteľ-
nosti aj zariadeniu, v ktorom je dieťa
umiestnené. Ďalšie nóvum je povinnosť
súdu zastaviť konanie, ak nebudú spl -
ne né podmienky osvojiteľnosti. Po no-
vom sa skráti lehota na rozhodnutie
súdu o osvojení dieťaťa z jedného roka
na šesť mesiacov. Súd bude po novom
povinný skúmať zdravotný stav osvojo-
vaného dieťaťa i osvojiteľa nielen na
základe lekárskeho vyšetrenia, ako je to
upravené v súčasnosti, ale komplexne,
napríklad na základe psychologického
posúdenia. Po novom bude súd povinný
zasielať právoplatný rozsudok o osvo -
je ní orgánu, ktorý vedie matriku.

Ustanoveniami § 151 až 153 bude upra-
vený inštitút konania o zverení dieťaťa
do predosvojiteľskej starostlivosti. Pôj -
de o obligatórny inštitút predchádzajú-

ci rozhodnutiu súdu o osvojení. Konanie
sa bude začínať len na návrh budúceho
osvojiteľa. Účastníkmi konania o zve-
re ní maloletého do predosvojiteľskej
starostlivosti budú tí, ktorí by nimi boli
v konaní o osvojenie. O zverení malo-
le tého do predosvojiteľskej starostli-
vosti súd rozhodne uznesením, pričom
vo výroku uznesenia súd vymedzí roz-
sah práv a povinností budúceho osvoji-
teľa k maloletému.

Novoupraveným konaním bude konanie
vo veciach výživného plnoletých osôb.
Ide o konanie v súčasnosti upravené
zákonom o rodine. Podľa novej právnej
úpravy sa konanie bude začínať na ná-
vrh a miestne príslušný bude všeobec-
ný súd navrhovateľa. Účastníkmi kona-
nia budú navrhovateľ a osoba, ktorá je
podľa návrhu povinná platiť výživné.
Rozsudok vo veciach výživného bude
možné na návrh zmeniť alebo zrušiť,
ak sa zmenia pomery.

Bude zavedený osobitný procesný re-
žim neodkladných opatrení. Predmetný
režim bude prispôsobený charakteru mi -
mosporového konania. Režim bude upra-
ve ný ustanoveniami § 360 až 369. Opro ti
súčasnej právnej úprave bude po novom
upravených niekoľko zmien. Uznesenie
o nariadení neodkladného opatrenia sa
po novom bude doručovať účastníkom
až pri uskutočnení jeho výkonu. Účast-
níkom, ktorí neboli prítomní pri výkone
uznesenia, doručí súd uznesenie spolu
so zápisnicou o priebehu výkonu doda-
točne. 

Zaviedol sa nový druh neodkladného
opatrenia, a to vstup do obydlia, v kto -
rom sa nachádza maloletý, na účely vý-
konu právomocí orgánu sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately.
Uvedený vstup bude môcť v odô vod ne -
ných prípadoch povoliť súd na návrh or-
gánu sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately. Účastníkom konania
o nariadenie predmetného neodkladné-
ho opatrenia bude orgán sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately.
Súd bude povinný vydať rozhodnutie
a do ručiť ho do 24 hodín od doručenia
návrhu. 
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Miestna príslušnosť súdu v konaní o de -
dič stve je v zásade rovnaká ako doteraz,
čiže v zmysle ust. § 158 Civilného mimo  -
sporového poriadku (ďalej len „CMP“)
na konanie o dedičstve je miestne prí-
slušný súd, v ktorého obvode (1) mal
poručiteľ v čase smrti adresu trvalého
pobytu, (2) sa nachádza majetok poru-
čiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa
predošlého bodu a (3) poručiteľ zomrel,
ak nie je daná príslušnosť podľa predoš -
lých bodov.

Príslušnosť súdu na dodatočné konanie
o dedičstve nebola doteraz osobitne
upravená, no prax odôvodnila aj prija-
tie takejto výslovnej úpravy, keďže sa
objavili prípady, kedy z dôvodov zmeny
obvodov okresných súdov, museli účast-
níci absolvovať konania na rôznych sú-
doch, pričom dedičské spisy po jednom
poručiteľovi boli takisto vedené na rôz-
nych súdoch. Na dodatočné konanie 
o dedičstve je miestne príslušný súd,
na ktorom bolo konanie o dedičstve
skončené. V takom prípade teda ostá-
va zachovaná miestna príslušnosť súdu
ako osobitná výlučná príslušnosť, ktorá
je určená kritériami adresy trvalého po-
bytu poručiteľa, majetku alebo miesta
úmrtia poručiteľa, podľa pravidiel sub-
sidiarity (§ 158).

Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve
potrebné schváliť právny úkon malole-
tého dediča súdom, je na schválenie
právneho úkonu príslušný súd konajúci
o dedičstve. Cieľom tejto novej práv-
nej úpravy je zjednodušenie a zhos po -
dár nenie schvaľovania právnych úkonov
maloletého dediča súdom, ako uvádza
dôvodová správa. 

Právna úprava súdneho komisariátu,
teda konanie a rozhodovanie notára
v ko naní o dedičstve na základe pove-
renia súdu, pričom poverenie nie je roz-
hodnutím súdu, ostala zachovaná, avšak
rozšírila sa. Pôsobnosť notára v konaní
o dedičstve sa rozšírila na zásadne
všetky procesné úkony a rozhodnutia,
okrem taxatívne vymenovaných pro-
cesných úko  nov podľa odseku 2, podľa
písmena b) ust. § 161 CMP vo veci žia-
dosti o poskytnutie právnej pomoci

v cudzine, ak z osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, vyplýva,
že o poskytnutie právnej pomoci môže
požiadať výlučne súd. Ide o situáciu,
kedy môže o poskytnutie právnej po-
moci požiadať výlučne súd.

Súd rozhoduje vo veciach dedičstva
uznesením. Uznesením rozhoduje tiež
notár. V uznesení vydanom notárom sa
okrem všeobecných náležitostí uvedie
označenie súdu, ktorý notára poveril,
a označenie notára, ktorý uznesenie
vydal. Uznesenie podpíše notár, ktorý
ho vydal, a označí ho odtlačkom úrad-
nej pečiatky notára.

Účastníkmi konania o dedičstve sú tí,
o ktorých sa možno dôvodne domnie-
vať, že sú poručiteľovými dedičmi. Ak
má dedičstvo pripadnúť štátu ako od-
úmrť, je účastníkom štát. Štát je účast-
níkom v rozsahu, v akom sa rozhoduje,
že majetok, ktorý sa pri likvidácii de-
dičstva nepodarilo speňažiť, má pripad-
núť štátu. Ak má byť konanie zastavené
preto, že poručiteľ zanechal majetok
nepatrnej hodnoty, je účastníkom aj
ten, kto sa postaral o poručiteľov po-
hreb. Manžel poručiteľa je účastníkom
v rozsahu vyporiadania bezpodielového
spoluvlastníctva manželov. Správca de-
dičstva je účastníkom, ak ide o usta no -
ve nie správcu dedičstva, o úkony správy
dedičstva a o odmenu správcu dedičstva.
Notár je účastníkom v časti týkajúcej
sa jeho odmeny a hotových výdav kov. 

Osobitne je ustanovené účastníctvo ve-
riteľa poručiteľa taxatívnym výpočtom.
Veriteľ poručiteľa je účastníkom (1)
v rozsahu uzavretia a schválenia dohody
dedičov a veriteľa, ktorou sa vyporia-
dava pohľadávka veriteľa, (2) v roz sa hu
uzavretia a schválenia dohody dedičov
a veriteľa o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov, (3) po prá-
voplatnosti uznesenia o nariadení likvi-
dácie dedičstva, ak prihlásil svoju po-
hľadávku.

Dedičské konanie začína na návrh, alebo
aj bez návrhu, v tomto smere sa právne
úprava nezmenila. Takisto ostal nezme-
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nený inštitút predbežného vyšetrenia
ako úkonov súdu za účelom zistenia de -
dičov, poručiteľovho majetku, a po dob-
ne. Taktiež súd bezodkladne vykoná
vyšetrenie v evidencii, ktorá je vedená
v Notárskom centrálnom registri záve-
tov, či je v nej evidovaný závet poruči-
teľa, listina o vydedení alebo odvolanie
týchto úkonov, alebo vyhlásenie o voľ -
be práva podľa osobitného predpisu (ďa-
lej len „závet“), a u ktorého notára je
uložený.

Po novom, súd umožní nahliadnuť do zá-
vetu tomu, kto osvedčí, že má na tom
právny záujem. V konkrétnej situácii
právny záujem osvedčí najmä zákonný
dedič a blízka osoba.

Nóvum je tiež skutočnosť, že po právo-
platnom skončení konania sa založí ori-
ginál závetu, ak závet nie je spísaný vo
forme notárskej zápisnice, do zbierky
vyhlásených závetov vedenej na okres-
nom súde. Závet teda ostáva u notára
až do právoplatného skončenia kona-
nia. Postup súdu spočívajúci v neod klad -
ných úkonoch, zabezpečení dedičstva,
vykonaní súpis majetku na mieste sa-
mom, a iné, ostávajú nezmenené. 

Podľa ust. § 187 ods. 1 CMP súd konanie
zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny
majetok. Podľa odseku 2 uznesenie o za-
stavení konania sa doručuje účastníkom,
ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.

Známym pobytom podľa odseku 2 sa ro-
zumie pobyt v čase vydania uznesenia
podľa predmetného odseku 1. Ako uvá-
dza dôvodová správa, prax súdov pri
doručovaní uznesenia o zastavení ko-
nania pre nemajetnosť doteraz nebola
jednotná. Kým niektoré súdy doručo-
vali uznesenie všetkým „potenciálnym“
dedičom (v prípade, že poručiteľ neza-
nechal majetok, účastníci neboli pou -
čo vaní o dedičskom práve, keďže ne-
exis toval jeden z predpokladov dedenia
zanechaný majetok poručiteľa), iné ho
doručovali len usporiadateľovi pohrebu
a ďalšie ho len založili v spise. Nová
úprava by mala odstrániť aj tento pro-
blém, navyše navrhované znenie, s ú mys-
lom zbytočne nepredlžovať kona nie,
a s prihliadnutím na zásadu hospodár-
nosti, počíta s prípadmi, kedy nebudú
známe adresy pobytov všetkých dedičov.

Ak poručiteľ zanechal majetok nepatr-
nej hodnoty, alebo ak majetok poručite-
ľa nedosahuje výšku primeraných nákla-
dov spojených s pohrebom poručiteľa,
môže ho súd vydať tomu, kto sa posta-
ral o pohreb, a konanie o dedičstve za-
staviť. Ak ten, kto sa postaral o pohreb
poručiteľa, s prevzatím majetku nesú-
hlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral
o pohreb, súd majetok prejedná ako de-
dičstvo. 

Predmetná nová právna úprava reaguje
na aplikačné problémy a ako alterna-
tív ne kritérium k pojmu majetok nepatr -
nej hodnoty zavádza kritérium majetku,
ktorý nedosahuje výšku primeraných ná-
kladov spojených s pohrebom poru či -
te  ľa. 

Ustanovením § 189 sa novokoncipuje
tzv. upovedomenie o dedičskom práve,
ktoré podľa dôvodovej správy zvyšuje
ochrannú funkciu dediča povinnosťou
doručiť upovedomenie do vlastných rúk
alebo ústne do zápisnice. Na účinnosť
doručenia do vlastných rúk je potrebné
osobitné plnomocenstvo, nestačí na prí -
klad splnomocnenie na preberanie po-
štových zásielok. 

Podľa odseku 1 predmetného ustanove-
nia ak konanie nebolo zastavené, upo-
vedomí súd tých, o ktorých sa možno
dô vodne domnievať, že sú dedičmi, 
o ich dedičskom práve a o možnosti
dedičstvo odmietnuť v lehote jedného
mesiaca odo dňa, keď súd dediča o prá-
ve dedičstvo odmietnuť upovedomil;
túto lehotu môže súd z dôležitých dô-
vodov predĺžiť. Súčasne dedičov poučí
o náležitostiach a o účinkoch odmiet-
nutia dedičstva.

Vylučuje sa fikcia doručenia podľa všeo-
becného CSP. Upovedomenie vrátane
poučenia podľa predmetného odseku 1
vykoná súd ústne do zápisnice alebo ho
doručí do vlastných rúk. Doručenie je
účinné vtedy, ak písomnosť prevzal de-
dič alebo jeho zástupca s osobitným
spl nomocnením na tento úkon, uvádza
odsek 2 predmetného ustanovenia. 

Ak sa súdu nepodarí upovedomenie o de-
dičskom práve doručiť podľa odseku 2,
je súd povinný urobiť všetky úkony po-
trebné na zistenie skutočného pobytu
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dediča. Dedič, ktorému sa upovedome-
nie o dedičskom práve nepodarilo do-
ru čiť podľa odseku 2 napriek potreb-
ným šetreniam sa považuje za dediča,
ktorého pobyt nie je známy. 

Pred vydaním uznesenia o spornom de-
dičskom práve, uznesenia o vy po ria da ní
bezpodielového spoluvlastníctva man -
že lov, uznesenia o dedičstve a uznesenia
o nariadení likvidácie dedičstva nariadi
súd pojednávanie, stanovuje § 191 CMP.
Pojednávanie je neverejné. Na prejed-
nanie dedičstva nie je potrebné naria-
ďovať pojednávanie, ak súd potvrdí
jeho nadobudnutie jedinému dedičovi,
alebo ak dedičstvo pripadne štátu ako
odúmrť. 

Ak niekto pred potvrdením nadobudnu-
tia dedičstva tvrdí, že je dedičom, a po-
piera dedičské právo iného dediča, kto-
rý dedičstvo neodmietol, ide o spor
o de dičské právo. Z uvedeného je zrej-
mé, že napriek mimosporovému cha rak-
teru konania o dedičstve sa môžu v jeho
priebehu vyskytnúť sporné otázky inci-
denčného charakteru, čo CMP rieši tak -
isto.

Ak rozhodnutie sporu o dedičskom prá-
ve závisí iba na právnom posúdení sku-
točností, ktoré medzi účastníkmi nie sú
sporné, súd uznesením rozhodne, s kto-
rým účastníkom bude ďalej konať
a ktorému účastníkovi účasť v konaní
o dedičstve ukončuje. Zaviedol sa teda
pojem ukončenie účastníctva o de dič -
stve, ako osobitný procesný režim roz-
hodovania o spornosti dedičského prá-
va potenciálnych dedičov, znamená to,
že účasť na konaní sa danej osobe kon-
čí, teda sa na ňu nebude prihliadať. 

Ak rozhodnutie o dedičskom práve zá-
visí od zistenia sporných skutočností,
odkáže súd uznesením po márnom po-
kuse o zmier toho z dedičov, ktorého
dedičské právo sa javí ako menej prav-
depodobné, aby určenie spornej sku-
točnosti uplatnil žalobou. Na podanie
žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť
kratšia ako jeden mesiac. Petit takej
žaloby znie na určenie spornej skutoč-
nosti. V tomto prípade sa naliehavý
právny záujem nepreukazuje, lebo je
prezumovaný osobitným zákonným usta-
novením, a to ust. § 194 CMP. Súd po-

kračuje v konaní s účastníkmi podľa vý-
sledku sporu. 

Súd zistí majetok a dlhy poručiteľa 
a vykoná ich súpis. Ustanovením § 197
sa zaviedol legálny pojem majetok na
pokrytie všetkých aktív poručiteľa a le-
gálny pojem dlhy na pokrytie všetkých
pasív poručiteľa. Ak sú majetok alebo
dlhy medzi účastníkmi sporné, obmedzí
sa súd len na zistenie ich spornosti; pri
výpočte čistej hodnoty dedičstva na ne
neprihliada. Na návrh dedičov vydá súd
uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby
mu oznámili svoje pohľadávky v le ho -
te, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie
byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie
súd zverejní na úradnej tabuli súdu, na
webovej stránke príslušného súdu a we -
bovom sídle Notárskej komory Sloven-
skej republiky.

Na základe súpisu majetku a dlhov po-
ručiteľa súd uznesením určí všeobecnú
hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú
hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho
predlženia v čase smrti poručiteľa. Všeo-
becnou hodnotou majetku je cena, kto -
rá by sa mala dosiahnuť na trhu v pod -
mienkach voľnej súťaže pri poctivom
predaji, keď kupujúci i predávajúci
budú konať s náležitou informovanos-
ťou a opatrnosťou a s predpokladom,
že cena nie je ovplyvnená neprimera-
nou pohnútkou. 

Doterajší inštitút osvedčenia o de dič -
stve sa ruší a nahrádza sa uznesením
o dedičstve. Súd v uznesení o de dič stve
(1) potvrdí nadobudnutie dedičstva je-
dinému dedičovi, (2) potvrdí, že dedič-
stvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič,
pripadlo štátu, (3) schváli dohodu de-
dičov o vyporiadaní dedičstva; veriteľ
poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa
vyporiadava jeho pohľadávka, (4) schvá-
li dohodu o prenechaní predlženého
dedičstva na úhradu dlhov, (5) potvrdí
nadobudnutie dedičstva podľa dedič-
ských podielov, ak medzi účastníkmi ne-
dôjde k dohode, alebo vykoná vyporia-
danie medzi dedičmi a rozhodne o tom,
čo ktorý z dedičov nadobudol, (6) ne-
schváli dohodu o vyporiadaní dedičstva
a potvrdí nadobudnutie dedičstva po -
dľa dedičských podielov alebo vykoná
vyporiadanie medzi dedičmi a rozhod-
ne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.
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Pod pojmom súd sa tu rozumie notár
poverený funkciou súdneho komisára,
ktorému je zverené vydávanie uznese-
nia o dedičstve. 

Namiesto fázy prejednania dedičstva
možno fakultatívne uznesením nariadiť
likvidáciu dedičstva s obligatórnou kon-
vokáciou veriteľov s procesnými násled-
kami ustanovenými pre prípad neprihlá-
senia pohľadávok veriteľov do likvidácie.
Publicita uznesenia o nariadení likvi dá -
cie je zabezpečená predovšetkým elek-
tronickými prostriedkami.

Likvidáciu dedičstva možno nariadiť ak
je dedičstvo predlžené a ak nedôjde
k do hode dedičov a veriteľov o jeho
pre nechaní veriteľom na úhradu dlhov.
O nariadení likvidácie vydá súd uzne-
se nie. 

Podľa ust. § 206 CMP sa právoplatnos-
ťou uznesenia o nariadení likvidácie de-
dičstva exekučné konanie na majetok
poručiteľa zastavuje. Ak bola v exe kuč -
nom konaní vykonaná dražba nehnuteľ-
nosti a doposiaľ nebolo rozhodnuté
o schválení príklepu, rozhodne o schvá-
lení príklepu exekučný súd. Ak bola
v exekučnom konaní vykonaná dražba
nehnuteľnosti a ak exekučný súd prí-
klep schválil, vydá exekútor výťažok
dražby po odpočítaní trov exekúcie sú-
du konajúcemu o dedičstve. 

Podľa dôvodovej správy, z pôvodnej
právnej úpravy nebolo zrejmé, čo sa
stane s exekučným konaním na maje-
tok poručiteľa nariadením likvidácie
dedičstva. Z dôvodu odstránenia dote-
rajších aplikačných nejasností sa expli-
citne ustanovilo, že nariadením likvi-
dácie sa exekučné konanie zastavuje
a majetok poručiteľa sa bude ďalej spe -
ňažovať likvidáciou. 

Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňa-
žením všetkého poručiteľovho majetku.
Notár je povinný postupovať s náleži-
tou starostlivosťou tak, aby majetok
speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký
alebo porovnateľný majetok za obdob-
ných podmienok obvykle predáva. Maje-
tok možno speňažiť priamym predajom,
dražbou prostredníctvom dražobníka,
ponukovým konaním alebo iným vhod-
ným spôsobom. Výťažok speňaženia sa
ukladá na osobitný bankový účet zria-
dený na tento účel notárom. Pri speňa-
žovaní majetku koná notár vo vlastnom
mene, ide totiž o úkon, ktorý celkom
výnimočne nemôže vykonať súd. O kaž -
dom speňažovaní majetku notár informu-
je účastníkov a prihliada na ich výhod-
nejšie návrhy na speňažovanie majetku.

Rozvrh výťažku speňaženia majetku po-
ručiteľa medzi veriteľov vykoná súd. Na
rozvrh výťažku sa primerane použijú
ustanovenia Exekučného poriadku o roz -
vrhu výťažku z predaja nehnuteľnosti.
V Exekučnom poriadku ako generálnej
norme je pomerne podrobne upravený
postup pri speňažovaní majetku. 

Právnou úpravou Európskeho osvedče-
nia o dedičstve sa transponovalo do
slovenského právneho poriadku Naria-
denie Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhod-
nom práve, uznávaní a výkone rozhod-
nutí a prijatí a výkone verejných listín
v dedičských veciach a o zavedení eu-
rópskeho osvedčenia o dedičstve do slo-
venského právneho poriadku.

Orgánom štátu pôvodu s právomocou
vydať európske osvedčenie o dedičstve
je notár poverený súdom na konanie
o dedičstve. Po skončení konania o de -
dič stve je ním notár, ktorý bol poverený
na konanie o dedičstve. Ak notár na zá-
klade žiadosti vydá európske osvedče-
nie o dedičstve, zaregistruje ho v No -
tár skom centrálnom registri listín.
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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 uve dených 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 prí -
pade 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.
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