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160
ZÁKON
z 21. mája 2015
Civilný sporový poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Základné princípy
Èl. 1
Spory vyplývajúce z ohrozenia alebo poruenia subjektívnych práv prejednáva a rozhoduje nezávislý a nestranný súd, ak taká právomoc nie je zákonom zverená
inému orgánu.
Èl. 2
(1) Ochrana ohrozených alebo poruených práv
a právom chránených záujmov musí by spravodlivá
a úèinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.
(2) Právna istota je stav, v ktorom kadý môe legitímne oèakáva, e jeho spor bude rozhodnutý v súlade
s ustálenou rozhodovacou praxou najvyích súdnych
autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj
stav, v ktorom kadý môe legitímne oèakáva, e jeho
spor bude rozhodnutý spravodlivo.
(3) Ak sa spor na základe prihliadnutia na prípadné
skutkové a právne osobitosti prípadu rozhodne inak,
kadý má právo na dôkladné a presvedèivé odôvodnenie tohto odklonu.
Èl. 3
(1) Kadé ustanovenie tohto zákona je potrebné vyklada v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spoèíva tento
zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednos pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ¾udské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zrete¾om na
hodnoty, ktoré sú nimi chránené.
(2) Výklad tohto zákona nesmie protireèi tomu, èo je
v jeho slovách a vetách jasné a nepochybné. Nikto sa
vak nesmie dovoláva slov a viet tohto zákona proti ich
úèelu a zmyslu pod¾a odseku 1.
Èl. 4
(1) Ak sa právna vec nedá prejedna a rozhodnú na
základe výslovného ustanovenia tohto zákona, právna
vec sa posúdi pod¾a ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec èo do obsahu a úèelu
najbliiu posudzovanej právnej veci.
(2) Ak takého ustanovenia niet, súd prejedná a roz-

hodne právnu vec pod¾a normy, ktorú by zvolil, ak by
bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy veobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých
spoèíva tento zákon, tak, aby výsledkom bolo rozumné
usporiadanie procesných vzahov zoh¾adòujúce stav
a poznatky právnej náuky a ustálenú rozhodovaciu
prax najvyích súdnych autorít.
Èl. 5
Zjavné zneuitie práva nepoíva právnu ochranu.
Súd môe v rozsahu ustanovenom v tomto zákone odmietnu a sankcionova procesné úkony, ktoré celkom
zjavne slúia na zneuitie práva alebo na svojvo¾né
a bezúspené uplatòovanie alebo bránenie práva,
alebo vedú k nedôvodným prieahom v konaní.
Èl. 6
(1) Strany sporu majú v konaní rovné postavenie
spoèívajúce v rovnakej miere moností uplatòova
prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci
vyaduje zvýenú ochranu strany sporu s cie¾om vyvaova prirodzene nerovnováne postavenie strán sporu.
(2) Súd zoh¾adòuje pecifické potreby strán sporu
vyplývajúce z ich zdravotného stavu a sociálneho postavenia.
Èl. 7
(1) Súdne konanie sa zásadne zaèína na návrh strany sporu, prièom predmet konania urèujú strany sporu postupom ustanoveným zákonom.
(2) Základnou povinnosou súdu je vies strany sporu k zmierlivému vyrieeniu sporu.
Èl. 8
Strany sporu sú povinné oznaèi skutkové tvrdenia
dôleité pre rozhodnutie vo veci a podoprie svoje tvrdenia dôkazmi, a to v súlade s princípom hospodárnosti
a pod¾a pokynov súdu.
Èl. 9
Strany sporu majú právo sa oboznámi s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany a môu k nim vyjadri svoje stanovisko v rozsahu, ktorý urèí zákon.
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Èl. 10

Èl. 16

(1) Strany sporu postupujú v konaní v súlade so zákonom a pod¾a pokynov súdu.

(1) Súd postupuje a rozhoduje v súlade s platnými
a úèinnými právnymi predpismi pri zoh¾adnení ich vzájomného vzahu a v súlade so základnými princípmi
tohto zákona.

(2) Súd dohliada na riadny priebeh konania, urèuje
lehoty a ukladá potrebné opatrenia.

Èl. 11

(2) Súd pri prejednávaní a rozhodovaní veci nezoh¾adòuje skutoènosti a dôkazy, ktoré boli získané v rozpore so zákonom, ibae vykonanie dôkazu získaného
v rozpore so zákonom je odôvodnené uplatnením èl. 3
ods. 1.

(1) Úkony strán sporu sa posudzujú s prihliadnutím
na ich obsah.

(3) V konaní o opravnom prostriedku a v ïalom konaní nemôe by rozhodnuté nepriaznivejie pre stranu, ktorá opravný prostriedok uplatnila.

(3) Súd môe urèi záväzné procesné lehoty na niektoré procesné úkony.

(2) Pri posudzovaní obsahu úkonov strán sporu sa
predpokladá, e kadá fyzická osoba konajúca ako
strana sporu alebo za stranu sporu má rozumové
schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby
schopnej vníma a posúdi v styku so súdom zmysel
a úèel konania, ako i jazykové vyjadrenie právnych noriem obsiahnutých v tomto zákone.
(3) Kto sa v styku so súdom alebo verejne prihlási
k urèitej profesijnej odbornosti, povauje sa za schopného kona s náleitou znalosou veci spojenou s touto
odbornosou.
(4) Súd pri rozhodovaní berie do úvahy len skutoènosti, ktoré vyli najavo v tomto konaní, ak nejde o skutoènosti veobecne známe alebo o skutoènosti ustanovené zákonom.
Èl. 12
Na prejednanie veci sa nariaïuje ústne pojednávanie, ak zákon neustanovuje inak.
Èl. 13
(1) Strany sporu konajú v styku so súdom osobne, ak
zákon neustanovuje inak. Strany sporu môu kona aj
prostredníctvom zástupcu; napriek zastúpeniu môe
súd stranu sporu vyslúchnu, ak je to potrebné a moné.
(2) Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné
a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná by zastúpená advokátom.
Èl. 14
Pojednávanie prebieha zásadne verejne, ak zákon
neustanovuje inak; verejnos môe by z konania vylúèená len zo závaných dôvodov ustanovených zákonom.
Èl. 15
(1) Dôkazy a tvrdenia strán sporu hodnotí súd pod¾a
svojej úvahy v súlade s princípmi, na ktorých spoèíva
tento zákon.
(2) iaden dôkaz nemá predpísanú zákonnú silu.

Èl. 17
Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola èo najrýchlejie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytoèným prieahom, koná hospodárne a bez zbytoèného
a neprimeraného zaaovania strán sporu a iných
osôb.
Èl. 18
Cudzie rozhodnutia majú za podmienok ustanovených osobitným predpisom rovnaké úèinky a poívajú
rovnakú ochranu ako vnútrotátne rozhodnutia.
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
PREDMET ZÁKONA
§1
Civilný sporový poriadok upravuje postup súdu, strán sporu (ïalej len strana) a osôb zúèastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov.
§2
Pod¾a tohto zákona sa postupuje, ak je daná právomoc súdu, pokia¾ Civilný mimosporový poriadok,
Správny súdny poriadok alebo iný zákon neustanovuje
inak.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVOMOC SÚDU
§3
Súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne
spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich pod¾a zákona
neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.
§4
Iné spory a veci prejednávajú a rozhodujú súdy, len
ak to ustanovuje zákon.
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Právomoc rozhodcovského súdu

§ 10

§5

(1) Ak spor alebo vec patrí do právomoci iného orgánu Slovenskej republiky, súd konanie bezodkladne zastaví a spor alebo vec mu postúpi. Právne úèinky spojené s podaním aloby zostávajú zachované.

(1) Na námietku alovaného uplatnenú najneskôr pri
prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí, súd skúma,
èi sa spor nemá prejedna a rozhodnú v rozhodcovskom konaní.
(2) Na námietku uplatnenú neskôr súd neprihliada.
§6
(1) Ak súd na námietku alovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone zistí, e spor sa má
prejedna a rozhodnú v rozhodcovskom konaní, konanie zastaví.
(2) Ak bolo konanie zastavené pod¾a odseku 1 a ak
bola v tej istej veci podaná aloba na rozhodcovský súd
do 30 dní od právoplatnosti uznesenia súdu o zastavení
konania, zostávajú právne úèinky pôvodnej aloby zachované.
(3) Ak bolo konanie pred rozhodcovským súdom zastavené pre nedostatok jeho právomoci alebo o nedostatku právomoci rozhodcovského súdu sa rozhodlo
v konaní pod¾a osobitného zákona, zostávajú právne
úèinky aloby podanej na rozhodcovský súd zachované, ak bude aloba podaná do 30 dní od právoplatnosti
rozhodnutia rozhodcovského súdu o zastavení rozhodcovského konania alebo od právoplatnosti rozhodnutia
súdu o urèení, e rozhodcovský súd nemá právomoc.

(2) Ak orgán, ktorému bol spor alebo vec postúpená,
s postúpením nesúhlasí, predloí spor alebo vec na rozhodnutie Najvyiemu súdu Slovenskej republiky (ïalej len najvyí súd).
§ 11
(1) Spory o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi
rozhoduje kompetenèný senát najvyieho súdu pod¾a
tohto zákona. Rozhodnutím kompetenèného senátu sú
súdy a orgány verejnej moci viazané.
(2) Kompetenèný senát je zloený zo siedmich sudcov, a to troch sudcov správneho kolégia najvyieho
súdu, troch sudcov obèianskoprávneho kolégia najvyieho súdu a jedného sudcu obchodnoprávneho kolégia najvyieho súdu; jeden z nich je predseda.
(3) Predsedu kompetenèného senátu, èlenov kompetenèného senátu a rovnaký poèet náhradníkov z kadého kolégia pod¾a odseku 2 urèuje predseda najvyieho
súdu v rozvrhu práce najvyieho súdu.
TRETIA HLAVA
PRÍSLUNOS SÚDU
PRVÝ DIEL

§7

VECNÁ PRÍSLUNOS SÚDU

(1) Súd na námietku alovaného neprihliadne a spor
prejedná a rozhodne, ak strany vyhlásia, e na rozhodcovskej zmluve netrvajú, alebo ak uznanie cudzieho
rozhodcovského rozhodnutia bolo v Slovenskej republike odopreté. Neprihliadnutie na námietku musí súd
odôvodni v rozhodnutí, ktorým sa konanie konèí.

§ 12
Na konanie v prvej intancii je prísluný okresný
súd, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pod¾a odseku 1 súd postupuje aj vtedy, ak zistí, e
spor nemôe by predmetom rozhodcovského konania
alebo e sa rozhodcovský súd odmietol sporom zaobera.

Veobecná miestna príslunos

§8
(1) Ak sa rozhodcovské konanie zaèalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruí a
dovtedy, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne
o právomoci alebo vo veci samej.
(2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, e spor sa má
prejedna a rozhodnú v rozhodcovskom konaní, súd
konanie zastaví.

DRUHÝ DIEL
MIESTNA PRÍSLUNOS SÚDU

§ 13
Na konanie v prvej intancii je miestne prísluný veobecný súd alovaného, ak nie je ustanovené inak.
§ 14
Veobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého
obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.
§ 15

Skúmanie právomoci

(1) Veobecným súdom právnickej osoby je súd,
v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

§9

(2) Veobecným súdom zahraniènej právnickej osoby je súd, v ktorého obvode je v Slovenskej republike
umiestnená organizaèná zloka zahraniènej právnickej
osoby.

Ak spor alebo vec nepatrí do právomoci súdu Slovenskej republiky, súd konanie bezodkladne zastaví.
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§ 16
Ak veobecný súd nemono urèi pod¾a § 14 a 15, je
veobecným súdom súd, v ktorého obvode mala fyzická
osoba alebo právnická osoba v Slovenskej republike
poslednú adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla;
ak takého súdu niet, je prísluný súd, v ktorého obvode
má majetok.
§ 17
Veobecným súdom tátu je súd, v ktorého obvode
nastala skutoènos, ktorá zakladá uplatnené právo.
§ 18
Súd, ktorý je prísluný na konanie o alobe, je prísluný aj na konanie o alobách s òou spojených
a o vzájomných alobách okrem alôb, pri ktorých je
daná osobitná miestna príslunos pod¾a § 20.
Osobitná miestna príslunos
§ 19
Popri veobecnom súde alovaného je na konanie
miestne prísluný aj súd, v ktorého obvode
a) má alovaný miesto výkonu práce pod¾a pracovnej
zmluvy,
b) nastala skutoènos, ktorá zakladá právo na náhradu kody,
c) je umiestnená organizaèná zloka právnickej osoby,
ktorá je alovaným, ak sa spor týka tejto zloky,
d) má adresu trvalého pobytu alobca, ktorý je spotrebite¾om, ak ide o spotrebite¾ský spor alebo o konanie
v sporoch týkajúcich sa spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
e) má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak
ide o zahraniènú právnickú osobu organizaènú zloku alobca, ak ide o antidiskriminaèný spor.
§ 20
Namiesto veobecného súdu alovaného je na konanie prísluný výluène súd,
a) v ktorého obvode je nehnute¾nos, ak sa spor týka
vecného práva k nej,
b) v ktorého obvode prebieha konanie o dedièstve, ak
ide o spor v súvislosti s konaním o dedièstve,
c) na ktorom prebieha exekuèné konanie, ak ide o spor
vyvolaný osobitnou povahou tohto konania,
d) na ktorom prebieha konkurzné konanie alebo retrukturalizaèné konanie, ak ide o spor vyvolaný osobitnou povahou týchto konaní, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manelov,
e) v ktorého obvode sa nachádza miesto rozhodcovského konania, ak ide o konanie v sporoch týkajúcich sa
rozhodcovského konania okrem spotrebite¾ského
rozhodcovského konania; ak sa miesto rozhodcovského konania nenachádza na území Slovenskej republiky, na konanie je prísluný súd, v ktorého obvode má alovaný adresu trvalého pobytu, adresu
sídla alebo organizaènú zloku, ak ide o zahraniènú
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právnickú osobu; ak alovaný nemá v Slovenskej republike adresu trvalého pobytu, adresu sídla alebo
organizaènú zloku, ak ide o zahraniènú právnickú
osobu, na konanie je prísluný súd, v ktorého obvode má alobca adresu trvalého pobytu, adresu sídla
alebo organizaènú zloku, ak ide o zahraniènú právnickú osobu.
§ 21
(1) Na vydanie, zmenu a zruenie osvedèení pod¾a
osobitného predpisu súvisiaceho so súdnym rozhodnutím alebo so zmierom je prísluný súd, ktorý vydal
rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo
uzavretý zmier.
(2) Na vydanie, zmenu a zruenie osvedèení pod¾a
osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je
prísluný krajský súd, ktorý je prísluný na vyie overovanie listín pod¾a osobitného predpisu.
(3) Na vydanie, opravu alebo zruenie osvedèenia
o ochrannom opatrení pod¾a osobitného predpisu
a poskytnutie informácie o orgánoch doiadaného èlenského tátu Európskej únie pod¾a osobitného predpisu
je prísluný súd, ktorý v záujme ochrany telesnej integrity alebo duevnej integrity osoby nariadil neodkladné
opatrenie alebo rozhodol o obmedzení výkonu práv osoby.
TRETÍ DIEL
KAUZÁLNA PRÍSLUNOS SÚDU

§ 22
Príslunos v zmenkových sporoch
a ekových sporoch
Na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, ekov
alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú prísluné
a) Okresný súd Bratislava V pre obvod Krajského súdu
v Bratislave,
b) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c) Okresný súd Trenèín pre obvod Krajského súdu
v Trenèíne,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd ilina pre obvod Krajského súdu v iline,
f) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského
súdu v Banskej Bystrici,
g) Okresný súd Preov pre obvod Krajského súdu
v Preove,
h) Okresný súd Koice I pre obvod Krajského súdu
v Koiciach.
§ 23
Príslunos v pracovnoprávnych sporoch
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych
vzahov, trajku a výluky sú prísluné
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a) Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského
súdu v Bratislave,
b) Okresný súd Pieany pre obvod Krajského súdu
v Trnave,
c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenèíne,
d) Okresný súd Topo¾èany pre obvod Krajského súdu
v Nitre,
e) Okresný súd Ruomberok pre obvod Krajského
súdu v iline,
f) Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu
v Banskej Bystrici,
g) Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu
v Preove,
h) Okresný súd Koice II pre obvod Krajského súdu
v Koiciach.
§ 24
Príslunos na konkurzné konanie
a retrukturalizaèné konanie
(1) Na konkurzné konanie a retrukturalizaèné konanie sú prísluné
a) Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu
v Bratislave,
b) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
c) Okresný súd Trenèín pre obvod Krajského súdu
v Trenèíne,
d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
e) Okresný súd ilina pre obvod Krajského súdu v iline,
f) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského
súdu v Banskej Bystrici,
g) Okresný súd Preov pre obvod Krajského súdu
v Preove,
h) Okresný súd Koice I pre obvod Krajského súdu
v Koiciach.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní pod¾a odseku 1 je prísluný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a) a d),
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov
uvedených v odseku 1 písm. e) a f),
c) Krajský súd v Koiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. g) a h).
§ 25
Príslunos v sporoch
z priemyselného vlastníctva
(1) Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva
je prísluný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Banskej Bystrici.
(3) Ak má spor z priemyselného vlastníctva súèasne
povahu sporu z nekalého súaného konania alebo au-
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torskoprávneho sporu, je prísluný súd pod¾a odsekov 1 a 2.
§ 26
Príslunos v sporoch
z nekalého súaného konania
a v autorskoprávnych sporoch
(1) Na konanie v sporoch z nekalého súaného konania a v autorskoprávnych sporoch je prísluný
a) Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu
v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského
súdu v Nitre,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského
súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v iline
a Krajského súdu v Trenèíne,
c) Okresný súd Koice I pre obvody Krajského súdu
v Koiciach a Krajského súdu v Preove.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a),
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov
uvedených v odseku 1 písm. b),
c) Krajský súd v Koiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. c).
§ 27
Príslunos v sporoch z hospodárskej súae
(1) Na konanie v sporoch z hospodárskej súae okrem sporov pod¾a § 26 je prísluný Okresný súd Bratislava II; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Bratislave.
§ 28
Príslunos v sporoch
týkajúcich sa rozhodcovského konania
(1) Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebite¾ského rozhodcovského konania je prísluný
a) Okresný súd Bratislava V pre obvody Krajského
súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského
súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v iline
a Krajského súdu v Trenèíne,
c) Okresný súd Koice I pre obvody Krajského súdu
v Koiciach a Krajského súdu v Preove.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a),
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov
uvedených v odseku 1 písm. b),
c) Krajský súd v Koiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. c).
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§ 29
Príslunos v sporoch z burzových obchodov
(1) Na konanie v sporoch z burzových obchodov a ich
sprostredkovania je prísluný Okresný súd Bratislava V; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej
republiky.
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v obèianskych veciach, nariadeného v inom èlenskom
táte Európskej únie, je prísluný Okresný súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní vo veciach pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Bratislave.

(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Bratislave.

FUNKÈNÁ PRÍSLUNOS SÚDU

§ 30

§ 34

Príslunos v sporoch urèenia neplatnosti zmluvy,
koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
pod¾a osobitného predpisu

O odvolaní rozhoduje krajský súd, ak tento zákon neustanovuje inak.

(1) Na konanie v sporoch urèenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
pod¾a osobitného predpisu je prísluný Okresný súd
Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Bratislave.
§ 31
Príslunos v sporoch z abstraktnej kontroly
v spotrebite¾ských veciach
(1) Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly
v spotrebite¾ských veciach je prísluný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu
v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského
súdu v Nitre,
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v iline
a Krajského súdu v Trenèíne,
c) Krajský súd v Koiciach pre obvody Krajského súdu
v Koiciach a Krajského súdu v Preove.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný najvyí súd.
§ 32
Príslunos v sporoch o náhradu jadrovej kody
(1) Na konanie v sporoch o náhradu kody, ktorá
vznikla v príèinnej súvislosti s jadrovou udalosou pod¾a osobitného predpisu, je prísluný Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Nitre.
§ 33
Príslunos vo veciach ochranného opatrenia
v obèianskych veciach nariadeného
v inom èlenskom táte Európskej únie
(1) Na konanie vo veciach ochranného opatrenia

TVRTÝ DIEL

§ 35
O dovolaní rozhoduje najvyí súd.
PIATY DIEL
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA O PRÍSLUNOSTI SÚDU

§ 36
(1) Konanie sa uskutoèòuje na súde, ktorý je na prejednanie prísluný.
(2) Príslunos sa urèuje pod¾a okolností v èase zaèatia konania; takto urèená príslunos trvá a do skonèenia konania.
§ 37
Ak je miestne prísluných nieko¾ko súdov, môe sa
kona na ktoromko¾vek z nich.
§ 38
Ak ide o spor, ktorý patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslunosti
chýbajú alebo ich nemono zisti, najvyí súd urèí,
ktorý súd spor prejedná a rozhodne.
§ 39
Prikázanie sporu inému súdu
(1) Ak nemôe prísluný okresný súd alebo krajský
súd o spore kona, pretoe jeho sudcovia sú vylúèení,
musí by spor prikázaný inému súdu tej istej intancie.
(2) Na návrh ktorejko¾vek zo strán mono spor prikáza inému súdu tej istej intancie aj z dôvodu vhodnosti.
(3) O prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbliie spoloène nadriadený príslunému súdu a súdu,
ktorému sa má spor prikáza.
(4) Na opakované návrhy strán súd neprihliada.

Strana 1920

Zbierka zákonov è. 160/2015

Èiastka 51

Skúmanie príslunosti

Senát

§ 40

§ 46

Súd aj bez námietky skúma vecnú príslunos, kauzálnu príslunos a funkènú príslunos poèas celého
konania.

(1) Senát sa skladá z predsedu senátu a dvoch sudcov.

§ 41
Súd skúma miestnu príslunos iba na námietku alovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom
úkone, ktorý mu patrí; výluènú miestnu príslunos
skúma aj bez námietky na zaèiatku konania.
§ 42
Ak je námietka miestnej nepríslunosti nedôvodná
alebo ak nie je uplatnená vèas, súd na òu neprihliadne
a spor prejedná a rozhodne. Neprihliadnutie na námietku súd odôvodní v rozhodnutí, ktorým sa konanie
konèí.
§ 43
(1) Ak súd postupom pod¾a § 40 a 41 zistí, e nie je
prísluný, bezodkladne postúpi spor príslunému
súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom alobcu. alovaného upovedomí len vtedy, ak mu u bola aloba
doruèená.
(2) Ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloí súdny spis bez
rozhodnutia spoloène nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslunosti; ak ide o spor o miestnu príslunos, predloí súdny spis svojmu nadriadenému súdu.
Týmto rozhodnutím sú súdy viazané.
(3) Právne úèinky spojené s podaním aloby alebo
iného podania zostávajú pri postúpení sporu zachované.
TVRTÁ HLAVA
ZLOENIE SÚDU A VYLÚÈENIE SUDCOV
PRVÝ DIEL
ZLOENIE SÚDU

§ 44
(1) Na okresnom súde koná a rozhoduje sudca.
(2) Na krajskom súde koná a rozhoduje senát.
(3) Na najvyom súde koná a rozhoduje senát alebo ve¾ký senát.
§ 45
(1) Ak tak ustanovuje zákon, vykonáva úkony súdu,
koná a rozhoduje aj predseda súdu.
(2) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným predpisom vykonáva úkony súdu, koná a rozhoduje súdny úradník.

(2) Èinnos senátu riadi a organizuje predseda senátu.
(3) Predseda senátu vykonáva úkony súdu okrem vydania rozhodnutia, ktorým sa konanie konèí. Vykonanie úkonu si môe vyhradi senát.
§ 47
(1) Senát rozhoduje po neverejnej porade, na ktorej
môe by prítomný zapisovate¾; iné osoby nesmú by na
porade prítomné.
(2) Na rozhodnutie je potrebná väèina hlasov, prièom hlasova sú povinní vetci èlenovia senátu. Funkène mladí èlenovia senátu hlasujú pred funkène starími èlenmi senátu. Predseda senátu hlasuje posledný.
§ 48
Ve¾ký senát
(1) Ak senát najvyieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu názoru, ktorý je odliný od právneho názoru, ktorý u bol vyjadrený v rozhodnutí iného
senátu najvyieho súdu, postúpi vec na prejednanie
a rozhodnutie ve¾kému senátu. V uznesení o postúpení
veci odôvodní svoj odliný právny názor.
(2) Ve¾ký senát sa skladá z predsedu senátu a iestich sudcov. Predsedom ve¾kého senátu je predseda
prísluného kolégia najvyieho súdu. Èlenmi ve¾kého
senátu sú sudcovia senátu najvyieho súdu, ktorý vec
postúpil ve¾kému senátu pod¾a odseku 1, a traja sudcovia tohto kolégia urèení rozvrhom práce najvyieho
súdu.
(3) Právny názor vyjadrený v rozhodnutí ve¾kého senátu je pre senáty najvyieho súdu záväzný. Ak sa senát najvyieho súdu pri svojom rozhodovaní chce odchýli od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí
ve¾kého senátu pod¾a odseku 2, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie ve¾kému senátu.
(4) Ve¾ký senát si pred rozhodnutím vo veci vyiada
stanovisko ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, prípadne ïalích subjektov.
DRUHÝ DIEL
VYLÚÈENIE SUDCOV A INÝCH OSÔB

§ 49
(1) Sudca je vylúèený z prejednávania a rozhodovania sporu, ak so zrete¾om na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúèastneným na konaní mono ma odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti.
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(2) Vylúèený je i sudca, ktorý prejednával a rozhodoval ten istý spor na súde inej intancie.

námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

(3) Dôvodom na vylúèenie sudcu nie sú okolnosti,
ktoré spoèívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho
rozhodovacej èinnosti.

(2) Na opakované námietky zaujatosti podané z toho
istého dôvodu súd neprihliada, ak u o nich rozhodol
nadriadený súd; v tomto prípade sa vec nadriadenému
súdu nepredkladá.

Vylúèenie sudcu
na základe jeho oznámenia

(3) Ak sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spoèívajú v procesnom postupe sudcu alebo jeho
rozhodovacej èinnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

§ 50
(1) Ak sudca, ktorý má spor prejedna a rozhodnú,
zistí skutoènosti, pre ktoré je vylúèený, bezodkladne
ich oznámi predsedovi súdu. V konaní môe zatia¾ urobi len také úkony, ktoré nepripúajú odklad. Predseda súdu oznamuje svoje vylúèenie podpredsedovi
súdu.
(2) O vylúèení sudcu rozhoduje bezodkladne predseda súdu. O vylúèení predsedu súdu bezodkladne rozhoduje podpredseda súdu.
(3) Ak je sudca vylúèený, pridelí predseda súdu spor
inému sudcovi. Ak je vylúèený celý senát, pridelí spor
inému senátu. Ak nie je moné zabezpeèi pridelenie
pod¾a osobitného predpisu, predloí predseda súdu vec
na rozhodnutie pod¾a § 39 ods. 3.
(4) Na opakované oznámenia tých istých skutoèností
súd neprihliada.
§ 51
Ak mono z rovnakého dôvodu predpoklada zaujatos aj ïalích sudcov toho istého súdu, vyiada si
predseda súdu pred rozhodnutím pod¾a § 50 ods. 2 aj
vyjadrenia týchto sudcov. Ak rozhodne o vylúèení sudcu, ktorý má spor prejedna a rozhodnú, predseda
súdu zároveò rozhodne o vylúèení sudcov pod¾a prvej
vety.

Konanie o námietke zaujatosti
§ 54
(1) Súd predloí vec s vyjadrením namietaného sudcu nadriadenému súdu do siedmich dní od uplatnenia
námietky zaujatosti.
(2) O tom, èi je sudca vylúèený, rozhodne nadriadený
súd do siedmich dní.
(3) Ak je namietaný sudca senátu najvyieho súdu,
rozhodne o námietke zaujatosti iný senát najvyieho
súdu.
§ 55
Ak strana namieta zaujatos aj ïalích sudcov toho
istého súdu, k námietke zaujatosti sa vyjadria títo sudcovia, iba ak o to poiada nadriadený súd rozhodujúci
o námietke zaujatosti. Nadriadený súd rozhoduje o vylúèení ïalích sudcov iba v tom prípade, ak zároveò
rozhodne o vylúèení toho sudcu, ktorý má vec prejedna a rozhodnú.
§ 56

Uplatnenie námietky zaujatosti stranou

Lehoty pod¾a § 54 sa neuplatnia, ak sa vec zároveò
predkladá na rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu
vo veci samej.

§ 52

§ 57

(1) Strana má právo z dôvodov uvedených v § 49
uplatni námietku zaujatosti.

Uplatnenie námietky zaujatosti nebráni súdu vec
prejedna alebo vykona iné úkony. Pred rozhodnutím
o námietke zaujatosti súd nemôe vyda rozhodnutie
vo veci samej alebo rozhodnutie, ktorým sa konanie
konèí.

(2) V námietke zaujatosti musí by okrem veobecných náleitostí podania uvedené, proti komu smeruje,
dôvod, pre ktorý má by sudca vylúèený, kedy sa strana
uplatòujúca si námietku o dôvode vylúèenia dozvedela
a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúa, okrem tých, ktoré nemôe bez svojej
viny pripoji. Na podanie, ktoré nespåòa náleitosti
pod¾a prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia
o odstraòovaní vád podania sa nepouijú.

§ 58
Ak nadriadený súd ikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môe uloi
strane poriadkovú pokutu do 500 eur.
§ 59

§ 53

Vylúèenie iných osôb

(1) Námietku zaujatosti je potrebné uplatni najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúèený. Na neskôr uplatnenú

Na vylúèenie súdneho úradníka, iných zamestnancov súdu, znalca, prekladate¾a, alebo tlmoèníka sa primerane pouijú ustanovenia o vylúèení sudcov. O vylú-
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èení týchto osôb rozhoduje súd, ktorý spor prejednáva
a rozhoduje.

súd pod¾a § 63 a 64; vyhláseným rozhodnutím zostáva
súd viazaný.

PIATA HLAVA

§ 67

STRANY A ZASTÚPENIE
PRVÝ DIEL
STRANY

§ 60
Stranami sú alobca a alovaný.
§ 61
Procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilos na
práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.
§ 62
Ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie
zastaví.
§ 63
(1) Ak strana zomrie poèas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skonèí, súd posúdi pod¾a povahy
sporu, èi má konanie zastavi, alebo èi v òom môe pokraèova.
(2) V konaní súd pokraèuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, e v konaní pokraèuje
s dedièmi strany, prípadne s tými, na ktorých pod¾a výsledku dedièského konania prelo právo alebo povinnos, o ktorú v konaní ide, a to len èo sa skonèí konanie
o dedièstve.
(3) Ak to povaha sporu pripúa, môe sa v konaní
pokraèova aj pred skonèením konania o dedièstve.
§ 64
Ak strana zanikne poèas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skonèilo, súd rozhodne, e v konaní
pokraèuje s jej právnym nástupcom. Ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.
§ 65
(1) Právny nástupca pod¾a § 63 a 64 prijíma stav konania ku dòu zániku procesnej subjektivity svojho
predchodcu.
(2) Procesné lehoty sa zánikom procesnej subjektivity preruujú.

Kadý môe pred súdom samostatne kona v rozsahu, v akom má spôsobilos na právne úkony.
§ 68
(1) V rozsahu, v akom nemá fyzická osoba spôsobilos samostatne kona pred súdom, koná za òu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník.
(2) Procesný opatrovník je osoba ustanovená z dôvodov uvedených v tomto zákone súdom, ktorý spor prejednáva a rozhoduje.
§ 69
Súd ustanoví procesného opatrovníka fyzickej osobe,
ktorá nemôe samostatne kona pred súdom a nemá
zákonného zástupcu. Rovnako postupuje, ak zákonný
zástupca nemôe za fyzickú osobu kona alebo ak je neèinný.
§ 70
(1) Uznesenie o ustanovení procesného opatrovníka
súd doruèí procesnému opatrovníkovi a s prihliadnutím na povahu veci i stranám.
(2) Uznesenie pod¾a odseku 1 súd zruí, ak odpadnú
dôvody, pre ktoré bol procesný opatrovník ustanovený.
§ 71
(1) Za procesného opatrovníka súd ustanoví blízku
osobu alebo inú osobu z rodinného prostredia strany,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
u ktorej je predpoklad, e bude kona v súlade so záujmami strany a s ustanovením súhlasí.
(2) Ak takej osoby niet, súd za procesného opatrovníka ustanoví obec, v ktorej mala strana poslednú adresu
trvalého pobytu.
(3) V prípade bezprostredného nebezpeèenstva
z omekania, alebo ak osôb pod¾a predchádzajúcich
odsekov niet, súd môe ustanovi za procesného opatrovníka súdneho úradníka.
§ 72

(3) Právnemu nástupcovi pod¾a odseku 1 zaène plynú nová procesná lehota doruèením uznesenia pod¾a
§ 63 alebo § 64.

Na konanie právnickej osoby pred súdom sa pouijú
ustanovenia osobitného predpisu o konaní za právnickú osobu.

§ 66

§ 73

Ak strata procesnej subjektivity nastane a po vyhlásení rozhodnutia, ktorým sa konanie konèí, postupuje

Na konanie tátu pred súdom sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu o konaní za tát.
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§ 74
Procesné postavenie cudzincov ustanovuje osobitný
predpis.
DRUHÝ DIEL
PROCESNÉ SPOLOÈENSTVO

§ 75
(1) Na strane alobcu alebo alovaného môe vystupova viac subjektov.
(2) Ak na jednej strane vystupuje viac ako desa subjektov, súd môe rozhodnú, e za spoloèenstvo bude
kona len jeden subjekt. Ostatných pouèí, e im nebude doruèova ïalie rozhodnutia a predvolania na pojednávanie okrem návrhu na zaèatie konania a zmenu
aloby, ak do 15 dní od doruèenia uznesenia neoznámia, e s takým postupom nesúhlasia.
§ 76
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pristúpil ïalí subjekt. Súhlas toho, kto má takto do
konania pristúpi, je potrebný, ak má vystupova na
strane alobcu.
§ 80
Zmena
(1) Ak po zaèatí konania nastala právna skutoènos,
s ktorou sa spája prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môe alobca navrhnú,
aby do konania na jeho miesto alebo na miesto alovaného vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho preli.
(2) Súd vyhovie návrhu pod¾a odseku 1, ak sa preukáe, e po zaèatí konania dolo k prevodu alebo prechodu práva alebo povinnosti, a ak s tým súhlasí ten,
kto má vstúpi na miesto alobcu. Právne úèinky spojené s podaním aloby zostávajú zachované.
(3) Ten, kto vstupuje do konania, prijíma stav konania ku dòu jeho vstupu.

Samostatné spoloèenstvo

TVRTÝ DIEL

Samostatné spoloèenstvo je procesné spoloèenstvo,
v ktorom ide o samostatné práva a povinnosti a kadý
koná sám za seba. Súd rozhoduje o kadom nároku
a povinnosti samostatne.

§ 81

§ 77
Nerozluèné spoloèenstvo
(1) Nerozluèné spoloèenstvo je procesné spoloèenstvo, v ktorom ide o také spoloèné práva alebo povinnosti, e sa rozsudok musí vzahova na kadého, kto
vystupuje ako alobca alebo alovaný; procesný úkon
jedného z nich platí i pre ostatných.
(2) Na zmenu aloby, na jej spävzatie, na uznanie
nároku alebo vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru
je potrebný súhlas vetkých, ktorí vystupujú na jednej
strane.
(3) Ak si procesné úkony iné ako uvedené v odseku 2
odporujú, posúdi ich súd so zrete¾om na povahu a okolnosti sporu tak, aby to bolo v súlade s rozumným usporiadaním vzahov.
§ 78
Nútené spoloèenstvo

INTERVENCIA

Intervenient je ten, kto sa zúèastòuje na konaní popri alobcovi alebo alovanom a má právny záujem na
výsledku konania.
§ 82
Vstup intervenienta do konania
(1) Intervenient vstupuje do konania z vlastného
podnetu alebo na základe oznámenia o spore pod¾a
§ 86 písomným podaním.
(2) Vstup intervenienta je prípustný poèas celého konania.
(3) V podaní, ktorým vstupuje do konania, musí intervenient okrem veobecných náleitostí podania
uvies tvrdenia, ktoré odôvodòujú jeho právny záujem
na výsledku konania.
(4) Vstup intervenienta do konania súd oznámi stranám.
§ 83
Rozhodnutie o prípustnosti intervencie

(1) Nútené spoloèenstvo je procesné spoloèenstvo,
v ktorom osobitný predpis vyaduje pre úspech v spore
úèas vetkých subjektov právneho vzahu.

Súd na návrh rozhodne, èi je vstup intervenienta prípustný.

(2) Súd alobu zamietne, ak nie je splnená podmienka úèasti vetkých subjektov pod¾a odseku 1.

§ 84

TRETÍ DIEL
PRISTÚPENIE A ZMENA SUBJEKTOV

§ 79
Pristúpenie
Na návrh alobcu môe súd pripusti, aby do konania

Ak z osobitného predpisu vyplýva, e rozsudok je pre
intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu
so stranou, na ktorej vystupuje, nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77.
§ 85
Ak intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupu-
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je, netvoria nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77, vyadujú prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany pod¾a § 149 a 154 uplatnené
intervenientom súhlas tejto strany; inak na ne súd neprihliada.
§ 86
Oznámenie o spore
(1) Strana môe osobe, ktorá má právny záujem na
výsledku sporu, oznámi, e sa vedie spor a vyzva ju,
aby ako intervenient vstúpila do konania.
(2) Prílohou oznámenia o spore je aloba a jej zmeny.
(3) V oznámení sa uvedie, aké nároky èo do dôvodu
strana voèi tejto osobe uplatní, ak bude v spore neúspená.
§ 87
Úèinky oznámenia o spore
(1) Úèinky oznámenia o spore sa vzahujú na spor
medzi stranou, ktorá oznámila spor, a osobou, ktorej
bol spor oznámený.
(2) Ak ten, komu bol spor oznámený, do konania ako
intervenient nevstúpi, nemôe strane namieta, e právoplatne skonèený spor bol nesprávne rozhodnutý.
(3) Po právoplatnom skonèení sporu môe osoba,
ktorej bol spor oznámený, namieta strane, na ktorej by
vystupovala, nesprávne vedenie sporu iba vtedy, ak
a) spor bol osobe oznámený v èase, keï u nebolo moné úèinne uplatni prostriedky procesného útoku
alebo prostriedky procesnej obrany, alebo opravné
prostriedky,
b) strana úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti neuplatnila prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré osobe neboli
známe.
§ 88
(1) Intervenient nemôe strane, na ktorej vystupoval,
namieta, e právoplatne skonèený spor bol nesprávne
rozhodnutý.
(2) Po právoplatnom skonèení sporu môe intervenient strane, na ktorej vystupoval, namieta nesprávne
vedenie sporu iba vtedy, ak
a) intervenient nemohol prostriedky procesného útoku
alebo prostriedky procesnej obrany, alebo opravné
prostriedky úèinne uplatni z dôvodu, e súhlas
strany bol odopretý,
b) intervenient nemohol prostriedky procesného útoku
alebo prostriedky procesnej obrany, alebo opravné
prostriedky úèinne uplatni v èase, keï do konania
vstúpil, a do konania nemohol bez vlastnej viny
vstúpi skôr,
c) strana úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti neuplatnila prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré intervenientovi neboli známe.
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PIATY DIEL
ZASTÚPENIE NA ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA

§ 89
Veobecné ustanovenie
(1) Strana sa môe da v konaní zastupova zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôe da
zastúpi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Ak zvoleným zástupcom pod¾a odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doruèí zastúpenej strane,
rozhodne, e zastúpenie pod¾a odseku 1 nepripúa, ak
zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.
(3) Ak je strana zastúpená advokátom, zastupovanie
iným zástupcom ako advokátom je vylúèené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú dotknuté.
§ 90
Zastúpenie advokátom
(1) Strana musí by zastúpená advokátom v sporoch
vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a retrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súae,
v sporoch z nekalého súaného konania, v sporoch
z ohrozenia alebo poruenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duevného vlastníctva. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokokolské
právnické vzdelanie druhého stupòa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo
èlen, ktorý za òu koná, má vysokokolské právnické
vzdelanie druhého stupòa.
(2) Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote urèenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom
súd stranu pouèí.
§ 91
V sporoch z ochrany osobnosti pod¾a Obèianskeho
zákonníka, v sporoch z ochrany pod¾a predpisov o masovokomunikaèných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzahov zo zmenky, eku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikate¾mi pri výkone ich
podnikate¾skej èinnosti sa zastúpenie nepripúa; to
neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokokolské právnické vzdelanie druhého stupòa.
§ 92
Rozsah zastúpenia na základe splnomocnenia
(1) Zástupcovi, ktorého si strana zvolila, udelí písomne splnomocnenie buï na celé konanie, alebo len na
urèité úkony.
(2) Splnomocnenie udelené na celé konanie a splnomocnenie udelené advokátovi nemono obmedzi. Zástupca, ktorému bolo také splnomocnenie udelené, je
oprávnený na vetky úkony, ktoré môe v konaní urobi
strana.
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(3) Odvolanie splnomocnenia stranou alebo výpoveï
splnomocnenia zástupcom sú voèi súdu úèinné dòom,
keï ich strana alebo zástupca súdu oznámili.
(4) Iným subjektom súd oznamuje skutoènosti pod¾a
odseku 3 bezodkladne; úèinky nastávajú dòom oznámenia súdom, ak im neboli tieto skutoènosti známe u
skôr.
IESTA HLAVA
INÉ SUBJEKTY KONANIA
§ 93
Prokurátor
(1) Prokurátor môe poda alobu, ak
a) ide o uplatnenie nároku tátu na vydanie bezdôvodného obohatenia,
b) ide o urèenie vlastníctva, ak boli poruené ustanovenia veobecne záväzného právneho predpisu alebo
c) to ustanovuje osobitný predpis.
(2) Prokurátor môe vstúpi do zaèatého konania
a) v sporoch, v ktorých ako jedna zo strán vystupuje
tát, právnická osoba zriadená tátom, tátny podnik, právnická osoba s majetkovou úèasou tátu,
obec alebo vyí územný celok, alebo
b) v sporoch o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci.
(3) Prokurátor je v konaní oprávnený na vetky úkony, ktoré môe vykona strana, ak nejde o úkony, ktoré
môe vykona len subjekt právneho vzahu.
§ 94
Európska komisia a Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky
(1) Osobitné oprávnenie Európskej komisie (ïalej len
Komisia) a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len protimonopolný úrad) vyjadri sa
v súdnom konaní sa spravuje osobitným predpisom.
(2) Protimonopolný úrad môe v konaní, v ktorom
súd pouije ustanovenia predpisov o ochrane hospodárskej súae, predloi písomné vyjadrenie k právnym otázkam alebo skutkovým otázkam priamo súvisiacim s prejednávanou vecou.
(3) Súd môe vyhovie iadosti Komisie alebo protimonopolného úradu o ústne vyjadrenie.
(4) Súd je povinný na úèely prípravy vyjadrenia pod¾a
odsekov 1 a 3 umoni Komisii a protimonopolnému
úradu nahliadanie do súdneho spisu s právom robi si
z neho výpisy a odpisy. Na ich iados je tie povinný im
doruèi alebo zabezpeèi doruèenie kópie akýchko¾vek
dokumentov súvisiacich s prejednávanou vecou, ktoré
sú nevyhnutné na prípravu ich vyjadrenia pod¾a odsekov 1 a 3.
(5) Súd je povinný umoni stranám vyjadri sa v primeranej lehote urèenej súdom k vyjadreniu Komisie
alebo k vyjadreniu protimonopolného úradu.
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§ 95
Osobitné subjekty
(1) Na ochranu práv strany môe súd aj bez návrhu
do konania pribra orgán verejnej moci, v pôsobnosti
ktorého je ochrana základných ¾udských práv a slobôd,
alebo právnickú osobu, ktorej predmetom èinnosti je
ochrana práv pod¾a osobitného predpisu, ak s tým strana, na ochranu práv ktorej má vystupova, súhlasí.
(2) Subjekt pod¾a odseku 1 je v konaní oprávnený na
vetky úkony, ktoré môe vykona strana, ak nejde
o úkony, ktoré môe vykona len subjekt právneho
vzahu.
(3) Ak úkony právnickej osoby pod¾a odseku 1 odporujú úkonom strany, na ktorej vystupuje, posúdi ich
súd po uváení vetkých okolností tak, aby to zodpovedalo rozumnému usporiadaniu vzahov.
SIEDMA HLAVA
PROCESNÉ ÚKONY SÚDU A LEHOTY
PRVÝ DIEL
PROCESNÉ ÚKONY SÚDU

§ 96
Súdny spis a súdny register
(1) Podanie sa zapisuje do súdneho registra.
(2) Vetky písomnosti, ktoré sa vzahujú na to isté
konanie, tvoria súdny spis.
(3) Podrobnosti o vedení súdneho spisu a súdneho
registra ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo spravodlivosti).
§ 97
Nahliadanie do súdneho spisu
(1) Strany a ich zástupcovia majú právo nahliada do
súdneho spisu a robi si z neho výpisy, odpisy a kópie
alebo poiada súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov.
(2) Inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 môe
súd povoli nahliadnu do spisu a robi si z neho výpisy
a odpisy, ak sú na to váne dôvody a práva strany tým
nemôu by dotknuté.
§ 98
Záznam z procesných úkonov
(1) O procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so
stranou alebo vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje záznam technickým zariadením urèeným na zaznamenávanie zvuku. Takto vyhotovený záznam sa uchová na
nosièi dát, ktorý sa po skonèení pojednávania pripojí
k súdnemu spisu alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je záznam uloený.
(2) Ak strana poiada súd o kópiu záznamu, súd ju
vydá bezodkladne. Podrobnosti ustanoví veobecne zá-
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väzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
§ 99
Zápisnica o procesných úkonoch
(1) Ak to súd povauje za vhodné a úèelné, spisuje sa
o procesných úkonoch aj zápisnica. V zápisnici sa najmä oznaèí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíe
sa priebeh procesného úkonu a uvedie sa podstatný
obsah prednesov a výroky rozhodnutia.
(2) Ak strana poiada súd o kópiu zápisnice, súd ju
vydá bezodkladne. Podrobnosti ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
§ 100
Predvolanie
(1) Súd dbá, aby strany a ostatné predvolávané osoby boli procesnými úkonmi súdu èo najmenej zaaované, najmä dbá, aby boli predvolávané na èas, kedy
pravdepodobne bude ich úèas na procesnom úkone
potrebná.
(2) Predvolanie na jednotlivé procesné úkony súdu
sa uskutoèòuje spravidla písomne, prípadne telefonicky alebo inými vhodnými prostriedkami. Ak bola osoba
predvolaná inak ako písomne, vykoná sa o tom záznam
v súdnom spise.
(3) V predvolaní sa oznaèí vec, miesto, èas a predmet
procesného úkonu, ïalej sa uvedie, v akom procesnom
postavení sa má osoba na procesnom úkone zúèastni
a ktoré písomnosti alebo veci má predloi.
§ 101
Predvedenie
(1) Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví
na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môe ho súd
da predvies, ak ho o monosti predvedenia pouèil.
O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doruèuje pri predvedení.
(2) O predvedenie poiada súd prísluný útvar Policajného zboru (ïalej len útvar policajného zboru), prípadne obecnú políciu; ak ide o maloletého, poiada súd
útvar policajného zboru alebo obecnú políciu o predvedenie len vtedy, ak jeho úèas nemono zabezpeèi
inak. O predvedenie profesionálneho vojaka a prísluníka ozbrojeného zboru poiada súd jeho nadriadeného.
(3) Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Poriadkové opatrenia
§ 102
(1) Súd môe uloi poriadkovú pokutu tomu, kto
sauje postup konania najmä tým, e
a) nesplní povinnos uloenú súdom a svoju neèinnos
v konaní neospravedlní vèas a ványmi okolnosami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naò bol riadne a vèas pred-
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volaný a svoju neprítomnos neospravedlnil vèas
a ványmi okolnosami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruí poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania
alebo
e) urobí hrubo urálivé podanie.
(2) Výku poriadkovej pokuty urèuje súd s prihliadnutím na povahu poruenej povinnosti; poriadkovú pokutu mono uloi do 500 eur.
(3) Súd môe pri opakovanom poruení povinnosti
uloi poriadkovú pokutu do 2 000 eur.
§ 103
(1) Súd môe vykáza z miesta procesného úkonu
toho, kto hrubo ruí poriadok alebo dôstojný priebeh
procesného úkonu.
(2) Ak je vykázaná strana, súd môe procesný úkon
vykona aj bez jej prítomnosti.
§ 104
Doiadanie
(1) Procesný úkon, ktorý by súd mohol vykona len
s akosami alebo so zvýenými, neúèelnými trovami
alebo ktorý v jeho obvode nemono vykona, vykoná na
doiadanie iný súd. Súd vykoná doiadanie prípisom,
v ktorom uvedie údaje zo súdneho spisu, ktorých znalos je potrebná na riadne vykonanie procesného úkonu. Doiadaný súd pod¾a povahy veci a pod¾a toho, èo
pri vykonávaní procesného úkonu vylo najavo, vykoná
aj ïalie nevyhnutné procesné úkony v doiadaní neuvedené.
(2) Ak doiadaný súd nemôe vykona procesný úkon
a je to vhodné, postúpi doiadanie inému súdu; inak
doiadanie vráti. Postúpenie oznámi doadujúcemu
súdu.
(3) O vykonaní doiadaného procesného úkonu súd
vyhotoví správu o vybavení doiadania, v ktorej oznámi
výsledok doiadania a trovy, ktoré vznikli v súvislosti
s doiadaním; podrobnosti ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
DRUHÝ DIEL
DORUÈOVANIE

§ 105
(1) Súd doruèuje písomnos na pojednávaní alebo pri
inom úkone súdu; tým nie je dotknutá povinnos súdu
doruèova písomnos do elektronickej schránky pod¾a
osobitného predpisu.
(2) Ak nemono doruèi písomnos pod¾a odseku 1
a ak nejde o doruèenie písomnosti do vlastných rúk,
súd na iados strany doruèí písomnos na elektronickú adresu. Písomnos súdu sa povauje za doruèenú
po troch dòoch od jej odoslania, aj keï ju adresát nepreèítal.
(3) Ak nemono doruèi písomnos pod¾a odsekov 1
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a 2, súd doruèuje prostredníctvom doruèujúceho orgánu.
§ 106
Adresa na doruèovanie
(1) Ak nejde o doruèovanie do elektronickej schránky
pod¾a osobitného predpisu, o doruèovanie v osobitných
prípadoch pod¾a § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú
adresu na doruèovanie, doruèuje súd písomnosti
a) fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky pod¾a
druhu pobytu cudzinca,
b) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri.
(2) Strana si môe zvoli zástupcu na doruèovanie.
(3) Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky, doruèuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej
tabuli súdu a na webovej stránke prísluného súdu. Písomnos sa povauje po 15 dòoch od zverejnenia oznámenia za doruèenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvie.
§ 107
Doruèujúce orgány
(1) Doruèujúcim orgánom je
a) potový podnik,
b) súdny doruèovate¾.
(2) Doruèujúcim orgánom v osobitných prípadoch je

aj
a) Zbor väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky, ak ide o doruèovanie fyzickým osobám vo výkone
trestu odòatia slobody alebo vo väzbe,
b) zariadenie na výkon ústavnej starostlivosti alebo
ochrannej výchovy, ak ide o doruèovanie fyzickým
osobám umiestneným v týchto zariadeniach,
c) Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky, ak ide o doruèovanie fyzickým osobám poívajúcim diplomatické výsady
a imunity alebo osobám, ktoré sú v obydlí toho, kto
poíva diplomatické výsady a imunity, alebo osobám, ktorým má by písomnos doruèená v budove
alebo v miestnosti chránenej diplomatickou imunitou,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide
o doruèovanie profesionálnym vojakom a písomnos
nemono doruèi inak.
§ 108
Ak to súd povauje za potrebné, môe urèi, e písomnos sa doruèí prostredníctvom útvaru policajného
zboru, súdneho exekútora alebo obecnej polície.
Prijímanie doruèovaných písomností
§ 109
(1) Za adresáta je oprávnená písomnos prija osoba,
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ktorá na to bola adresátom písomne splnomocnená
alebo poverená.
(2) Písomnos urèenú advokátovi, notárovi, súdnemu exekútorovi a patentovému zástupcovi môe prija
aj osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzahu k adresátovi a ten ju poveril
prijímaním písomností.
§ 110
(1) Ak má strana zástupcu so splnomocnením na celé
konanie, doruèuje sa písomnos len tomuto zástupcovi. Písomnos sa doruèuje aj strane, ak strana má osobne v konaní nieèo vykona alebo ak o tom súd rozhodne
s oh¾adom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné pouèenia vydané súdom
sa doruèujú iba zástupcovi.
(2) Ak má strana viacerých advokátov, doruèí sa písomnos tomu z nich, ktorého urèí strana na doruèovanie písomností. Ak strana výslovne neurèí iadneho
z advokátov, doruèuje sa ktorémuko¾vek z nich.
§ 111
Doruèovanie písomností do vlastných rúk
(1) Do vlastných rúk sa doruèuje tak, e adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doruèení písomnosti (ïalej len doruèenka); údaje v doruèenke sa
povaujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doruèenka je verejnou listinou.
(2) Do vlastných rúk sa doruèujú písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a písomnosti, pri ktorých to
nariadi súd.
(3) Ak nemono doruèi písomnos na adresu pod¾a
§ 106, písomnos sa povauje dòom vrátenia nedoruèenej zásielky súdu za doruèenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
§ 112
Doruèovanie písomností inak ako do vlastných rúk
Ak nemono doruèi písomnos, ktorá sa nedoruèuje
do vlastných rúk, na adresu pod¾a § 106, písomnos sa
povauje dòom vrátenia nedoruèenej zásielky súdu za
doruèenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
§ 113
Odopretie prijatia písomnosti
Ak adresát alebo príjemca písomnosti bezdôvodne
odoprie prija doruèovanú písomnos, povauje sa písomnos za doruèenú dòom, keï prijatie písomnosti
bolo odopreté.
§ 114
Ak bola písomnos doruèená pod¾a § 111 ods. 3
a § 112 a jej doruèením zaèala plynú lehota, ktorú adresát zmekal, pretoe sa o písomnosti nedozvedel, súd
zmekanie lehoty odpustí, len ak sa z ospravedlnite¾né-
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ho dôvodu adresát na adrese pod¾a § 106 nezdriaval
a v tejto súvislosti neporuil iadnu právnu povinnos.
§ 115
Doruèovanie verejnou vyhlákou
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje
súdu povinnos zverejni údaje verejnou vyhlákou, táto povinnos je splnená ich zverejnením na úradnej tabuli súdu alebo na webovej stránke prísluného súdu
a ak pod¾a osobitného predpisu nepostaèuje také zverejnenie, ich zverejnením v Obchodnom vestníku; tým
nie je dotknutá povinnos zverejnenia údajov v dennej
tlaèi.
§ 116
Osobitné ustanovenie
o doruèovaní aloby fyzickej osobe
(1) Ak sa alobu nepodarí doruèi alovanému, ktorý
je fyzickou osobou, na adresu pod¾a § 106 ods. 1
písm. a), je súd povinný urobi vetky úkony potrebné
na zistenie skutoèného pobytu alovaného.
(2) Ak sa súdu nepodarí alobu doruèi na adresu
zistenú postupom pod¾a odseku 1, zverejní súd oznámenie o podanej alobe na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke prísluného súdu. aloba sa povauje po
15 dòoch od zverejnenia oznámenia za doruèenú, a to
aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
(3) Ïalie písomnosti súd alovanému doruèuje na
adresu pod¾a § 106 ods. 1 písm. a).
TRETÍ DIEL
LEHOTY

§ 117
Lehota je súdom alebo zákonom ustanovený èasový
úsek na vykonanie úkonu.
§ 118
(1) Ak tento zákon neustanovuje lehotu na vykonanie úkonu, môe ju urèi súd.
(2) Lehotu urèenú súdom môe súd primerane predåi.
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§ 121
Poèítanie lehôt
(1) Lehota pod¾a tohto zákona môe by urèená pod¾a
hodín, dní, týdòov, mesiacov a rokov.
(2) Do plynutia lehoty urèenej pod¾a dní sa nezapoèítava deò, keï nastala skutoènos urèujúca zaèiatok lehoty.
(3) Lehoty urèené pod¾a týdòov, mesiacov alebo rokov sa konèia uplynutím toho dòa, ktorý sa svojím
oznaèením zhoduje s dòom, keï nastala skutoènos
urèujúca zaèiatok lehoty; ak ho v mesiaci niet, posledným dòom mesiaca.
(4) Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deò
pracovného pokoja, je posledným dòom lehoty najblií
nasledujúci pracovný deò.
(5) Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deò lehoty
urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu,
ktorý má povinnos ho doruèi; to platí aj vtedy, ak je
podanie urobené elektronickými prostriedkami doruèené súdu mimo pracovného èasu.
§ 122
Odpustenie zmekania lehoty
Súd odpustí zmekanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmekal z ospravedlnite¾ného dôvodu a bol preto vylúèený z úkonu, ktorý mu
patrí. Návrh treba poda do 15 dní po odpadnutí prekáky a treba s ním spoji i zmekaný úkon.
ÔSMA HLAVA
ÚKONY STRÁN
PRVÝ DIEL
PODANIE

§ 123
(1) Podanie je úkon urèený súdu.
(2) Podanie vo veci samej je najmä aloba, vzájomná
aloba, zmena aloby, spävzatie aloby, odpor, odvolanie, dovolanie, a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh
na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpeèovacieho opatrenia.
§ 124

§ 119

(1) Kadé podanie sa posudzuje pod¾a jeho obsahu.

Neplynutie lehoty

(2) Hmotnoprávny úkon strany je voèi súdu úèinný
okamihom doruèenia a voèi ostatným subjektom od
okamihu, keï sa o òom v konaní dozvedeli.

Lehota neplynie tomu, kto stratil procesnú subjektivitu alebo spôsobilos samostatne kona pred súdom.

§ 125

§ 120

Forma podania

Ak do konania vstúpi zákonný zástupca alebo procesný opatrovník poèas plynutia lehoty na vykonanie
procesného úkonu, lehota na jeho vykonanie zaèína
plynú odo dòa, keï do konania vstúpi.

(1) Podanie mono urobi písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
(2) Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie pod¾a osobitného predpisu treba
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dodatoène doruèi v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované pod¾a osobitného predpisu; ak
sa dodatoène nedoruèí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatoèné doruèenie podania nevyzýva.
(3) Podanie urobené v listinnej podobe treba predloi v potrebnom poète rovnopisov s prílohami tak, aby
sa jeden rovnopis s prílohami mohol zaloi do súdneho
spisu a aby kadý ïalí subjekt dostal jeden rovnopis
s prílohami. Ak sa nepredloí potrebný poèet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho,
kto podanie urobil.
§ 126
Osobitné ustanovenie o hromadnom podaní
(1) Hromadné podanie tvorí najmenej desa podaní
doruèených tomu istému súdu tým istým subjektom
v jeden deò.
(2) Ak sú podania tvoriace hromadné podanie adresované viacerým súdom doruèené jednému súdu, súd
zapíe do svojich súdnych registrov len veci, ktoré sú
mu adresované. Ostatné podania odole oznaèeným
súdom bez zápisu do svojich súdnych registrov; právne
úèinky spojené s podaním zostávajú zachované. Ak sú
podania tvoriace hromadné podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd tieto podania odole elektronickými prostriedkami.
(3) Podania, tvoriace hromadné podanie, ktoré sú
pod¾a svojho obsahu alobami, zapisuje súd do súdnych registrov priebene tak, aby bola zachovaná plynulos zapisovania ostatných podaní.
(4) Ak sú súdu doruèené podania pod¾a odseku 2,
ktoré boli u skôr zapísané, tieto podania sa ïalej nezapisujú a povaujú sa za rovnopisy u pridelených podaní.
§ 127
Veobecné náleitosti podania
(1) Ak zákon na podanie nevyaduje osobitné náleitosti, v podaní sa uvedie,
a) ktorému súdu je urèené,
b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka,
d) èo sa ním sleduje a
e) podpis.
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(3) Ak sa v lehote urèenej súdom podanie nedoplní
alebo neopraví, prípadne sa doplní alebo opraví tak, e
z neho nie je zrejmé, èoho sa týka a èo sa ním sleduje,
na také podanie súd neprihliada.
§ 129
(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpeèovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, èoho sa týka
a èo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo
nezrozumite¾né, súd vyzve toho, kto podanie urobil,
aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôe by kratia ako desa dní.
(2) V uznesení pod¾a odseku 1 súd uvedie, v èom je
podanie neúplné alebo nezrozumite¾né a ako ho treba
doplni alebo opravi a pouèí o monosti podanie odmietnu.
(3) Ak sa v lehote urèenej súdom podanie nedoplní
alebo neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak
pre uvedený nedostatok mono v konaní pokraèova.
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu v súlade s výzvou pod¾a odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu
o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môe rozhodnú súd, ktorý ho vydal.
§ 130
Súd predvolá na výsluch toho, kto podanie urobil, ak
má za to, e tým mono dosiahnu odstránenie vád podania. Pri výsluchu súd uvedie, v èom je podanie neúplné alebo nezrozumite¾né, a pouèí, ako podanie opravi
alebo doplni.
DRUHÝ DIEL
ALOBA

§ 131
aloba je procesný úkon, ktorým sa uplatòuje právo
na súdnu ochranu ohrozeného alebo porueného práva.
Náleitosti aloby
§ 132

(2) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náleitosou podania je aj uvedenie spisovej znaèky
tohto konania.

(1) V alobe sa okrem veobecných náleitostí podania uvedie oznaèenie strán, pravdivé a úplné opísanie
rozhodujúcich skutoèností, oznaèenie dôkazov na ich
preukázanie a alobný návrh.

§ 128

(2) Opísanie rozhodujúcich skutoèností nemono
nahradi odkazom na oznaèené dôkazy.

(1) Ak nejde o podanie vo veci samej alebo návrh na
nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpeèovacieho opatrenia a z podania nie je zrejmé, èoho sa
týka a èo sa ním sleduje, vyzve súd na doplnenie alebo
opravu tohto podania.

(3) alobca k alobe pripojí dôkazy, ktorých povaha
to pripúa, okrem tých, ktoré nemôe bez svojej viny
pripoji.

(2) Na doplnenie alebo na opravu podania súd urèí
lehotu, ktorá nemôe by kratia ako desa dní.

§ 133
(1) Fyzická osoba sa v alobe oznaèuje menom, priez-

Strana 1930

Zbierka zákonov è. 160/2015

viskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikaèným údajom.
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§ 140

(2) Právnická osoba sa v alobe oznaèuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla a identifikaèným
èíslom organizácie, ak je pridelené.

(1) Zmena aloby je návrh, ktorým sa roziruje uplatnené právo alebo sa uplatòuje iné právo.

§ 134

(3) Za zmenu aloby sa nepovauje úkon alobcu,
ktorým mení uplatnený nárok, ak urèitý spôsob usporiadania vzahu medzi stranami vyplýva z osobitného
predpisu.

Zahranièná právnická osoba sa v alobe oznaèuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla, prípadne iným identifikaèným údajom.
§ 135

(2) Zmenou aloby je i podstatná zmena alebo doplnenie rozhodujúcich skutoèností tvrdených v alobe.

§ 141

(1) Ak je stranou tát, v alobe sa oznaèuje uvedením
jeho názvu a názvu tátneho orgánu alebo právnickej
osoby, ktorá za tát koná.

Ak zmena aloby nastala pred jej doruèením alovanému, koná súd o zmenenej alobe bez rozhodovania
o pripustení zmeny aloby okrem prípadu, keï súd rozhoduje pod¾a § 143 ods. 2.

(2) Ak je stranou tátny orgán, v alobe sa oznaèuje
uvedením názvu tohto tátneho orgánu.

§ 142

§ 136
Ak je to moné, alobca v alobe uvedie svoje telefónne èíslo, elektronickú adresu, prípadne telefónne èíslo
a elektronickú adresu svojho zástupcu. Rovnako uvedie telefónne èíslo a elektronickú adresu alovaného
a osôb, ktorých výsluch ako dôkazný prostriedok oznaèil, ak sú mu známe.
§ 137
Obsah aloby
alobou mono poadova, aby sa rozhodlo najmä o
a) splnení povinnosti,
b) nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak
urèitý spôsob usporiadania vzahu medzi stranami
vyplýva z osobitného predpisu,
c) urèení, èi tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je
potrebné preukazova, ak vyplýva z osobitného
predpisu, alebo
d) urèení právnej skutoènosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
§ 138
Zjavne nedôvodná aloba
Ak zo skutoèností tvrdených v alobe je po predbenom právnom posúdení zrejmé, e aloba je zjavne nedôvodná, súd vyzve alobcu na spävzatie aloby. Na
tento úèel môe súd alobcu vyslúchnu.
TRETÍ DIEL
DISPOZIÈNÉ PROCESNÉ ÚKONY

Zmena aloby
§ 139
alobca môe poèas konania so súhlasom súdu meni alobu.

(1) O prípustnosti zmeny aloby súd rozhodne spravidla na pojednávaní, na ktorom bola zmena navrhnutá, alebo na pojednávaní, ktoré nasleduje bezprostredne po tom, ako bola zmena aloby uplatnená podaním
mimo pojednávania.
(2) Uznesenie, ktorým súd pripustil zmenu aloby,
doruèuje súd subjektom, ak neboli prítomné na pojednávaní, na ktorom nastala zmena, do vlastných rúk.
§ 143
(1) Súd nepripustí zmenu aloby, ak by výsledky doterajieho konania nemohli by podkladom na konanie
o zmenenej alobe.
(2) Súd nepripustí zmenu aloby ani vtedy, ak by na
konanie o zmenenej alobe bol vecne alebo kauzálne
prísluný iný súd.
(3) Ak súd nepripustí zmenu aloby, pokraèuje v konaní o pôvodnej alobe.
Spävzatie aloby
§ 144
alobca môe vzia alobu spä.
§ 145
(1) Ak je aloba vzatá spä celkom, súd konanie zastaví.
(2) Ak je aloba vzatá spä sèasti, súd konanie v tejto
èasti zastaví. O èiastoènom spävzatí aloby rozhodne
súd v rozhodnutí vo veci samej.
(3) Ak je aloba vzatá spä sèasti pred jej doruèením
alovanému, koná súd o zvyku nároku bez rozhodovania o zastavení konania v tejto èasti.
§ 146
(1) Súd konanie nezastaví, ak alovaný so spävza-
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tím aloby z ványch dôvodov nesúhlasí. Na nesúhlas
alovaného so spävzatím aloby sa neprihliada, ak dôjde k spävzatiu aloby skôr, ne sa zaèalo predbené
prejednanie sporu pod¾a § 168 alebo pojednávanie.

(2) Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o predmetných skutkových okolnostiach, inak je
popretie neúèinné.

(2) Súhlas alovaného je potrebný vdy, ak urèitý
spôsob usporiadania vzahu medzi stranami vyplýva
z osobitného predpisu.

§ 152
Hmotnoprávna námietka

§ 147
Vzájomná aloba
(1) alovaný môe uplatni svoje právo proti alobcovi vzájomnou alobou.
(2) Vzájomnou alobou je i prejav alovaného, ktorým proti alobcovi uplatòuje svoju poh¾adávku na zapoèítanie, ale len ak navrhuje, aby bolo prisúdené viac,
ne èo uplatnil alobca; inak súd posudzuje taký prejav
len ako prostriedok procesnej obrany alovaného.
(3) Na vzájomnú alobu sa primerane pouijú ustanovenia o alobe.
(4) Vzájomnú alobu môe súd vylúèi na samostatné konanie, ak nie sú splnené podmienky na spojenie
vecí.
§ 148
Zmier
(1) alobca a alovaný môu uzavrie zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vdy pokúsi.
(2) Súd rozhodne o tom, èi uzavretý zmier schva¾uje;
neschváli ho, ak je v rozpore so veobecne záväznými
právnymi predpismi.
TVRTÝ DIEL
PROSTRIEDKY PROCESNÉHO ÚTOKU, PROSTRIEDKY
PROCESNEJ OBRANY A KONCENTRÁCIA KONANIA

§ 149
Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
§ 150
Skutkové tvrdenia
(1) Strany majú povinnos pravdivo a úplne uvádza
podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce
sa sporu.
(2) Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutoèností môe súd strany poiada o ïalie skutkové tvrdenia.
§ 151
Popretie skutkových tvrdení protistrany
(1) Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa povaujú za nesporné.

Hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie práva protistrany.
§ 153
Sudcovská koncentrácia konania
(1) Strany sú povinné uplatni prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany vèas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené vèas, ak ich strana mohla
predloi u skôr, ak by konala starostlivo so zrete¾om
na rýchlos a hospodárnos konania.
(2) Na prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany, ktoré strana nepredloila vèas, nemusí súd prihliadnu, najmä ak by to vyadovalo nariadenie ïalieho pojednávania alebo vykonanie ïalích
úkonov súdu.
(3) Ak súd na prostriedky procesného útoku alebo
prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to
v odôvodnení rozhodnutia vo veci samej.
§ 154
Zákonná koncentrácia konania
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany mono uplatni najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa dokazovanie konèí.
PIATY DIEL
PRÁVO KONA VO SVOJOM JAZYKU

§ 155
(1) Kadý má právo kona pred súdom v jazyku, ktorému rozumie. S prihliadnutím na povahu a okolnosti
veci priberie súd tlmoèníka.
(2) Ak podanie alebo dôkaz nie je v tátnom jazyku,
súd vyzve toho, kto ich predloil, aby v urèenej lehote
zabezpeèil preklad pod¾a osobitného predpisu; inak ho
zabezpeèí sám.
(3) Trovy tlmoèenia pod¾a odseku 1 znáa tát. Na
trovy prekladu pod¾a odseku 2 sa pouijú ustanovenia
o trovách konania pod¾a iestej hlavy druhej èasti tohto
zákona.
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DRUHÁ ÈAS

§ 161

KONANIE V PRVEJ INTANCII

Skúmanie procesných podmienok

PRVÁ HLAVA

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedyko¾vek poèas konania prihliada na to, èi sú splnené podmienky, za ktorých môe kona a rozhodnú (ïalej len
procesné podmienky).

POSTUP SÚDU PO ZAÈATÍ KONANIA
§ 156
Konanie sa zaèína doruèením aloby alebo doruèením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
alebo zabezpeèovacieho opatrenia súdu.
§ 157
(1) Súd postupuje v konaní tak, aby sa mohlo rozhodnú rýchlo a hospodárne, spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania.
(2) Ak súd vyzve stranu, aby sa vyjadrila o urèitom
návrhu, ktorý sa týka postupu a vedenia konania,
môe pripoji doloku, e ak sa strana v urèitej lehote
nevyjadrí, bude sa predpoklada, e nemá námietky.
§ 158
Súd bezodkladne oznámi protimonopolnému úradu
zaèatie konania, ak sa v òom pouijú predpisy o ochrane hospodárskej súae. Ak sa zaène konanie, v ktorom
sa pouijú èl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, súd bezodkladne oznámi zaèatie konania protimonopolnému úradu a Komisii.
§ 159
Zaèatie konania bráni tomu, aby o tom istom spore
prebiehalo na súde iné konanie. Ak na súde prebieha
o tom istom spore iné konanie, súd zastaví konanie,
ktoré sa zaèalo neskôr.
§ 160
Veobecná pouèovacia povinnos
(1) Súd poskytuje stranám pouèenia o ich procesných právach a povinnostiach v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom.
(2) Súd vdy pouèí strany o ich práve zvoli si advokáta a o monosti obráti sa na Centrum právnej pomoci.
(3) Pouèovaciu povinnos pod¾a odsekov 1 a 2 súd
nemá, ak je
a) stranou tát, tátny orgán alebo právnická osoba
a osoba, ktorá za òu koná, alebo jej zamestnanec,
alebo èlen, ktorý za òu koná, má vysokokolské
právnické vzdelanie druhého stupòa alebo fyzická
osoba, ktorá má vysokokolské právnické vzdelanie
druhého stupòa,
b) strana zastúpená advokátom, právnickou osobou
zaloenou alebo zriadenou na ochranu spotrebite¾a,
odborovou organizáciou alebo fyzickou osobu, ktorá
má vysokokolské právnické vzdelanie druhého
stupòa.

(2) Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý
nemono odstráni, súd konanie zastaví.
(3) Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý
mono odstráni, súd urobí vhodné opatrenia na jeho
odstránenie. Pritom spravidla môe pokraèova v konaní, ale nesmie vyda rozhodnutie, ktorým sa konanie
konèí. Ak sa nepodarí nedostatok procesnej podmienky
odstráni, súd konanie zastaví.
Preruenie konania
§ 162
(1) Súd konanie preruí, ak
a) rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riei,
b) pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, e sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych
predpisov; v tom prípade podá Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ïalej len ústavný súd) návrh na
zaèatie konania,
c) podal návrh na zaèatie prejudiciálneho konania
pred Súdnym dvorom Európskej únie pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na zaèatie prejudiciálneho
konania súd bezodkladne doruèí ministerstvu spravodlivosti.
(2) Súd konanie preruí aj bez návrhu; v takom prípade pred vydaním uznesenia o preruení konania
upovedomí strany a dá im monos vyjadri sa k dôvodom preruenia konania.
(3) O zamietnutí návrhu na preruenie konania súd
rozhodne spolu s rozhodnutím vo veci samej.
§ 163
(1) Ak strany zhodne navrhnú preruenie konania
alebo zhodne navrhnú odroèenie pojednávania, súd
konanie preruí najmenej na tri mesiace.
(2) Ak je konanie preruené, súd v òom pokraèuje na
návrh ktorejko¾vek strany. Ak sa návrh na pokraèovanie v konaní nepodá do iestich mesiacov od právoplatnosti uznesenia o preruení konania, súd konanie zastaví.
§ 164
Ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môe konanie
prerui, ak prebieha súdne alebo správne konanie,
v ktorom sa riei otázka, ktorá môe ma význam pre
rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie
podnet.
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§ 165
(1) Len èo odpadne prekáka, pre ktorú sa konanie
preruilo, pokraèuje súd v konaní i bez návrhu.
(2) Ak je konanie preruené, nevykonávajú sa procesné úkony; plynúce procesné lehoty sa preruujú. Ak
sa v konaní pokraèuje, zaèínajú lehoty plynú znova.
§ 166
Spojenie vecí
(1) V záujme hospodárnosti konania súd spojí na
spoloèné konanie také konania, ktoré sa pred ním zaèali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých strán. Ak boli také konania pridelené viacerým
sudcom toho istého súdu, rozhodne o spojení konaní
ten sudca, u ktorého sa zaèalo konanie skôr.
(2) Ak sa v alobe uvádzajú veci, ktoré sa na spojenie
nehodia, alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré súd konania spojil, súd môe niektorú vec vylúèi na samostatné konanie.
§ 167
Doruèenie aloby a vyjadrení
(1) Ak súd neodmietol alobu pod¾a § 129 alebo nerozhodol o zastavení konania, doruèí alobu spolu
s prílohami alovanému do vlastných rúk.
(2) Spolu s doruèením aloby súd alovaného vyzve,
aby sa v lehote urèenej súdom k alobe písomne vyjadril, a ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutoènosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a oznaèil
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(3) Ak alovaný uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná alebo súd neurobí iné vhodné opatrenia, súd doruèí vyjadrenie alovaného alobcovi do vlastných rúk
a umoní mu vyjadri sa v lehote urèenej súdom. alobca uvedie ïalie skutoènosti a oznaèí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení; na neskôr predloené a oznaèené skutoènosti a dôkazy súd nemusí prihliadnu.
Súd pouèí alobcu o následkoch sudcovskej koncentrácie konania.
(4) Ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, doruèí vyjadrenie alobcu pod¾a odseku 3 alovanému do vlastných rúk a umoní mu, aby sa k nemu vyjadril v lehote
urèenej súdom. alovaný uvedie ïalie skutoènosti
a oznaèí dôkazy na svoju obranu; na neskôr predloené
a oznaèené skutoènosti a dôkazy súd nemusí prihliadnu. Súd pouèí alovaného o následkoch sudcovskej
koncentrácie konania.
DRUHÁ HLAVA
PREDBENÉ PREJEDNANIE SPORU
§ 168
(1) Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbené prejednanie sporu.
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(2) Ak nie je ustanovené inak, vzahujú sa na predbené prejednanie sporu ustanovenia o pojednávaní.
§ 169
Predvolanie na predbené prejednanie sporu
(1) Na predbené prejednanie sporu súd predvolá
strany, ich zástupcov, prípadne iné osoby, ktoré môu
prispie k splneniu úèelu predbeného prejednania.
(2) Predvolanie na predbené prejednanie sa doruèuje do vlastných rúk.
§ 170
Priebeh predbeného prejednania sporu
(1) Na predbenom prejednaní sporu súd v súèinnosti so stranami zistí, èi sú splnené procesné podmienky,
prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov.
(2) Ak je to moné a úèelné, súd sa pokúsi o vyrieenie sporu zmierom, prípadne stranám odporuèí, aby sa
o zmier pokúsili mediáciou.
§ 171
(1) Ak sa spor nepodarilo vyriei zmierom, súd uloí
stranám povinnosti potrebné na dosiahnutie úèelu konania, najmä v súvislosti s prípravou pojednávania.
Zároveò urèí, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia povauje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná. Súd
tie uvedie svoje predbené právne posúdenie veci
a predpokladaný termín pojednávania.
(2) Ak je to moné a úèelné, súd môe na predbenom
prejednaní rozhodnú vo veci samej.
§ 172
Následky neprítomnosti strán
(1) Ak sa alobca bez váneho dôvodu nedostaví na
predbené prejednanie sporu, hoci bol riadne a vèas
predvolaný a bol dodraný postup pod¾a § 167, súd
môe rozhodnú o alobe rozsudkom pre zmekanie;
primerane sa pouije ustanovenie § 278. O tomto následku musí by alobca pouèený v predvolaní na predbené prejednanie. To neplatí, ak sú splnené podmienky na zastavenie konania, odmietnutie aloby alebo
zamietnutie aloby.
(2) Ak sa alovaný bez váneho dôvodu nedostaví na
predbené prejednanie sporu, hoci bol riadne a vèas
predvolaný a bol dodraný postup pod¾a § 167, súd
môe rozhodnú o alobe rozsudkom pre zmekanie;
primerane sa pouije ustanovenie § 274. O tomto následku musí by alovaný pouèený v predvolaní na
predbené prejednanie. To neplatí, ak sú splnené podmienky na zastavenie konania, odmietnutie aloby alebo zamietnutie aloby.
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TRETIA HLAVA
POJEDNÁVANIE
PRVÝ DIEL
VEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 173
Miesto pojednávania
(1) Pojednávanie sa uskutoèòuje v mieste sídla súdu
v pojednávacej miestnosti, ak nie je nevyhnutné vykona pojednávanie na inom vhodnom mieste.
(2) Ak súd z dôleitých dôvodov rozhodne, e pojednávanie vykoná na inom vhodnom mieste, urobí opatrenia na zabezpeèenie dôstojného priebehu a plynulosti pojednávania.
§ 174
Dôstojnos pojednávania
(1) Na zabezpeèenie nerueného priebehu pojednávania súd môe vykona opatrenia potrebné na usmernenie prítomných osôb.
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predpisu (ïalej len údaje chránené pod¾a osobitného
predpisu) alebo dôleitý záujem strany alebo svedka.
Vylúèenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.
(3) Aj keï nie sú splnené podmienky na vylúèenie verejnosti, súd môe z dôvodov hodných osobitného zrete¾a odoprie prístup na pojednávanie jednotlivým osobám.
(4) Ak bola verejnos vylúèená, súd môe na návrh
strany povoli jednotlivým osobám, aby boli prítomné
na pojednávaní alebo jeho èasti a zároveò ich pouèí
o povinnosti zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach pod¾a odseku 2.
(5) Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania mono vyhotovova len so súhlasom súdu.
DRUHÝ DIEL
PRIEBEH POJEDNÁVANIA

Nariadenie pojednávania
§ 177

(2) Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdra sa vetkého, èo by mohlo rui dôstojný
a plynulý priebeh pojednávania vrátane prejavovania
súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom pojednávania,
výpoveïami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami, ak
na vyslovenie názoru neboli vyzvané súdom. Súd môe
vykáza z pojednávacej miestnosti alebo odoprie prístup na pojednávanie osobám, ktoré ruia dôstojný
priebeh pojednávania alebo u ktorých je dôvodná obava, e by mohli rui dôstojný priebeh pojednávania.

(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie.

(3) Stranám a ich zástupcom súd umoní, aby sa
v priebehu pojednávania navzájom poradili o svojich
stanoviskách a návrhoch. Na ten úèel mono pojednávanie na primeraný èas prerui.

§ 178

§ 175
Uskutoèòovanie a zaznamenávanie priebehu
pojednávania pomocou technických zariadení
(1) Priebeh pojednávania sa zaznamenáva pod¾a § 98
a 99.
(2) Súd môe so súhlasom strán uskutoèni pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými
prostriedkami komunikaènej technológie.
(3) Priebeh pojednávania si môe strana a jej zástupca zaznamena pomocou technických zariadení urèených na zaznamenávanie zvuku; túto skutoènos vopred oznámi súdu.
§ 176
Verejnos pojednávania
(1) Pojednávanie je zásadne verejné.
(2) Verejnos mono na celé pojednávanie alebo na
jeho èas vylúèi, len ak by verejné prejednanie sporu
ohrozilo ochranu utajovaných skutoèností, citlivých
informácií a skutoèností chránených pod¾a osobitného

(2) Pojednávanie nie je potrebné nariaïova, ak
a) ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia
veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez prísluenstva neprevyuje 2 000 eur,
b) strany s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo
c) to ustanovuje tento zákon.

(1) Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykona jej výsluch.
(2) Predvolanie sa doruèuje strane alebo jej zástupcovi tak, aby mali dostatok èasu na prípravu, spravidla
najmenej pä dní predo dòom, keï sa má pojednávanie
kona.
§ 179
Vedenie pojednávania
(1) Pojednávanie vedie súd tak, aby sa mohlo rozhodnú spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím
na povahu konania a úèel tohto zákona.
(2) Ak je to moné a úèelné, súd sa pokúsi o vyrieenie sporu zmierom.
§ 180
Zistenie prítomnosti na pojednávaní
Po vyvolaní veci súd zistí, èi sa dostavili osoby, ktoré
boli na pojednávanie predvolané. Ak sa tieto osoby nedostavili, súd rozhodne, èi sa pojednávanie bude kona
v ich neprítomnosti, a otvorí pojednávanie.
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§ 181
Prednesy strán na pojednávaní
(1) Po vyvolaní veci a úkonoch pod¾a § 180 alobca
prednesie podstatný obsah aloby a vyjadrení pod¾a
§ 167. alovaný má právo vyjadri sa k prednesu alobcu. Strana môe odkáza na svoje písomné podanie.
(2) Po úkonoch pod¾a odseku 1 súd urèí, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia povauje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná
a ktoré dôkazy nevykoná. Súd tie uvedie svoje predbené právne posúdenie veci. To neplatí, ak tak u postupoval pri predbenom prejednaní sporu.
(3) V konaní sa postupuje v súlade s ustanoveniami
o prostriedkoch procesného útoku a prostriedkoch
procesnej obrany a v súlade s ustanoveniami o dokazovaní.
(4) Ak strana alebo jej zástupca nie sú schopní prednies podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia
a oznaèi alebo predloi dôkazy na ich preukázanie,
súd im môe urèi lehotu na dodatoèné splnenie tejto
povinnosti. Po márnom uplynutí tejto lehoty nemusí
súd na tieto skutkové tvrdenia a dôkazné návrhy prihliada. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 153 a 154.
(5) Ak v dôsledku postupu pod¾a odseku 4 dolo k odroèeniu pojednávania, trovy odroèeného pojednávania
znáa ten, kto odroèenie zavinil.
§ 182
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nie pojednávania nie je dôleitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odroèenie navrhla. Strana,
ktorá navrhuje odroèenie pojednávania, je povinná
uvies telefónne èíslo alebo elektronickú adresu, na
ktorú ju mono upovedomi o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odroèenie pojednávania.
§ 184
Rozhodnutie o odroèení pojednávania
(1) Súd rozhodne o odroèení pojednávania bezodkladne; o tom upovedomí tých, ktorí boli na pojednávanie predvolaní. Súd uvedie deò, keï sa bude kona
nové pojednávanie.
(2) Ak dolo k odroèeniu pojednávania z dôvodov
uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemono povaova za dôleité, súd môe rozhodnú, e na ïalie návrhy o odroèenie pojednávania nebude prihliada.
(3) Ak súd rozhodne pod¾a odseku 2, uloí strane,
aby sa na ïalie pojednávanie dostavila alebo si na toto
pojednávanie ustanovila zástupcu.
TVRTÁ HLAVA
DOKAZOVANIE
PRVÝ DIEL

Závereèné reèi a skonèenie dokazovania

VEOBECNÉ USTANOVENIA

Ak súd pojednávanie neodroèí, pred jeho skonèením
vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa
k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení
strán súd nepovauje za potrebné vykona ïalie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skonèené.

§ 185

§ 183
Dôvody odroèenia pojednávania
(1) Pojednávanie sa môe odroèi len z dôleitých dôvodov. Pojednávanie môe by na návrh strany odroèené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôleitých dôvodov nemôe dostavi na pojednávanie
a zároveò od nich nemono spravodlivo iada, aby sa
na pojednávaní nechali zastúpi.
(2) Od advokáta mono okrem dôvodov, ktoré nastali
krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáe, e strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom,
vdy spravodlivo iada, aby sa dal zastúpi iným advokátom. Od strany mono vdy spravodlivo iada, aby
sa dala na ïalom pojednávaní zastúpi inou osobou,
ak k odroèeniu pojednávania dolo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.
(3) Strana, ktorá navrhuje odroèenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, èo sa o òom
dozvedela alebo mohla dozvedie, alebo ho s prihliadnutím na vetky okolnosti mohla predpoklada.
(4) Ak súd zistí, e stranou uvedený dôvod na odroèe-

(1) Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná.
(2) Súd môe aj bez návrhu vykona dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov a zoznamov, ak tieto registre
alebo zoznamy nasvedèujú, e skutkové tvrdenia strán
sú v rozpore so skutoènosou; iné dôkazy bez návrhu
nevykoná, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Súd aj bez návrhu môe vykona dôkazy na zistenie, èi sú splnené procesné podmienky, èi navrhované
rozhodnutie bude vykonate¾né, a na zistenie cudzieho
práva.
§ 186
(1) Skutoènosti veobecne známe alebo známe súdu
z jeho èinnosti, ako aj právne predpisy zverejnené alebo
oznámené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a právne záväzné akty Európskych spoloèenstiev
a právne záväzné akty Európskej únie, ktoré boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoloèenstiev
a v Úradnom vestníku Európskej únie, sa nedokazujú.
(2) Súd vychádza zo zhodných tvrdení strán, ak neexistuje dôvodná pochybnos o ich pravdivosti. Na
zmeny v tvrdeniach o skutoènostiach, na ktorých sa
strany dohodli, súd neprihliada.
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§ 187
Dôkazné prostriedky
(1) Za dôkaz môe slúi vetko, èo môe prispie
k náleitému objasneniu veci a èo sa získalo zákonným
spôsobom z dôkazných prostriedkov.
(2) Dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Ak nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, urèí ho súd.
§ 188
Vykonávanie dôkazov
(1) Súd vykonáva dôkazy na pojednávaní.
(2) Súd vykonáva dôkaz mimo pojednávania, ak je to
moné a úèelné. Strany majú právo by prítomné na
takto vykonávanom dokazovaní. Vykonanie dôkazu
mimo pojednávania súd stranám oznamuje spravidla
pä dní vopred. Ak bolo nariadené pojednávanie, oboznámi súd strany s výsledkami dokazovania na tomto
pojednávaní.
§ 189
Edièná povinnos
Súd môe uloi tomu, kto má vec potrebnú na zistenie skutkového stavu, aby ju predloil.
§ 190
Informaèná povinnos
Kadý je povinný na poiadanie súdu bezodkladne
písomne oznámi skutoènosti, ktoré majú význam pre
konanie a rozhodnutie súdu. Ustanovenie o zachovávaní mlèanlivosti pri výpovedi svedka pod¾a § 203 sa pouije primerane.
§ 191
Hodnotenie dôkazov
(1) Dôkazy súd hodnotí pod¾a svojej úvahy, a to kadý dôkaz jednotlivo a vetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na vetko, èo vylo
poèas konania najavo.
(2) Vierohodnos kadého vykonaného dôkazu môe
by spochybnená, ak zákon neustanovuje inak.
§ 192
Domnienka
Skutoènos, pre ktorú je v zákone ustanovená domnienka pripúajúca dôkaz opaku, má súd za preukázanú, ak v konaní nevyiel najavo opak.
§ 193
Viazanos súdu inými rozhodnutiami
Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom,
èi urèitý právny predpis nie je v súlade s Ústavou Slo-
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venskej
republiky,
ústavným
zákonom
alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Súd je tie viazaný rozhodnutím ústavného
súdu alebo Európskeho súdu pre ¾udské práva, ktoré
sa týkajú základných ¾udských práv a slobôd. Ïalej je
súd viazaný rozhodnutím prísluných orgánov o tom,
e bol spáchaný trestný èin, priestupok alebo iný
správny delikt postihnute¾ný pod¾a osobitného predpisu, a o tom, kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoloènosti.
§ 194
Prejudicialita
(1) Otázku, o ktorej má právomoc rozhodova iný orgán verejnej moci ako orgán pod¾a § 193, môe súd posúdi sám, nemôe vak o nej rozhodnú.
(2) Ak bolo o otázke pod¾a odseku 1 rozhodnuté, súd
na také rozhodnutie prihliadne a vysporiada sa s ním
v odôvodnení rozhodnutia.
DRUHÝ DIEL
DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

Prvý oddiel
Výsluch strany
§ 195
(1) Na návrh môe súd nariadi výsluch strany o tvrdených skutoènostiach, ktoré v konaní vyli najavo, ak
ich nemono preukáza inak; ustanovenie § 150 ods. 2
tým nie je dotknuté.
(2) Ak súd nariadi výsluch pod¾a odseku 1, strany sú
povinné ustanovi sa na výsluch. O tom musia by
pouèené.
(3) Súd môe výnimoène z dôvodov hospodárnosti
strane uloi, aby na otázky o tvrdených skutoènostiach odpovedala písomne, ak mono predpoklada, e
tento postup bude dostatoèný; tým nie je dotknutá povinnos pod¾a odseku 2.
(4) Na postup pod¾a odsekov 1 a 3 sa ustanovenie
o zachovávaní mlèanlivosti pri výpovedi svedka pod¾a
§ 203 pouije primerane.
Druhý oddiel
Výsluch svedka
§ 196
(1) Súd môe na návrh nariadi výsluch svedka.
(2) Ak súd nariadi výsluch pod¾a odseku 1, kadá fyzická osoba je povinná dostavi sa na predvolanie na
súd a vypoveda ako svedok. Súd svedka pouèí o jeho
povinnosti vypoveda pravdu a niè nezamlèova, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve
odoprie výpoveï.
(3) Súd môe výnimoène z dôvodov hospodárnosti
svedkovi uloi, aby na otázky odpovedal písomne; tým
nie je dotknutá povinnos pod¾a odseku 2. Zároveò
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svedka pouèí o jeho povinnosti vypoveda pravdu a niè
nezamlèova, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve odoprie výpoveï. Trovy spojené
s písomnou výpoveïou svedka znáa strana, ktorá jeho
výsluch navrhla.
§ 197
Návrh na výsluch svedka
(1) Ak strana navrhne výsluch svedka, zabezpeèí
jeho prítomnos na pojednávaní; o tejto skutoènosti vopred upovedomí súd a protistranu.
(2) Ak nemono postupova pod¾a odseku 1, poiada
strana súd o predvolanie svedka. V návrhu na výsluch
svedka sa uvedie meno, priezvisko, prípadne dátum
narodenia svedka, adresa, z ktorej mono svedka predvola, a oznaèenie skutoèností, ktoré majú by výsluchom svedka preukázané. Ak nie je adresa svedka strane známa, súd svedka predvolá z adresy evidovanej
v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.
§ 198
Predvolanie svedka
(1) Ak súd svedka predvolá, v predvolaní oznaèí strany a predmet konania.
(2) Ak nemono svedka predvola z adresy oznaèenej
stranou, súd ho predvolá z adresy evidovanej v registri
obyvate¾ov Slovenskej republiky.
(3) Ak sa nepodarí prítomnos svedka zabezpeèi,
súd návrh na výsluch svedka zamietne.
§ 199
Prítomnos svedka na pojednávaní
(1) Súd dbá, aby výpoveï svedka nebola ovplyvnená
jeho prítomnosou na pojednávaní. Kadého svedka
súd vyslúchne samostatne, v neprítomnosti svedkov,
ktorých ete nevyslúchol.
(2) Svedkovia, ktorých výpovede si odporujú, môu
by vyslúchnutí spoloène.

Strana 1937

ktorá mu bola zverená ako osobe poverenej pastoraènou starostlivosou ústne alebo písomne pod podmienkou zachova mlèanlivos.
(2) Svedok je povinný oznámi odopretie výpovede
bezodkladne po tom, ako sa o povinnosti svedèi dozvedel. Dôvody odopretia výpovede musí preukáza; o dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje súd.
§ 202
Postup pri výsluchu svedka
(1) Súd vyzve svedka, aby súvisle opísal vetko, èo vie
o predmete výsluchu. Následne môu svedkovi klás
otázky strany, súd a so súhlasom súdu aj iné subjekty
prítomné na pojednávaní.
(2) Svedkovi sa nesmú klás otázky, ktoré navádzajú
na odpoveï, otázky klamlivé, otázky nesúvisiace
s predmetom konania ani otázky, ktoré by obsahovali
skutoènosti, ktoré sa majú zisti a z jeho výpovede.
§ 203
Zachovávanie mlèanlivosti pri výpovedi svedka
(1) Svedok je pri svojej výpovedi povinný zachováva
mlèanlivos o údajoch chránených pod¾a osobitného
predpisu a inú zákonom ustanovenú alebo tátom
uznanú povinnos mlèanlivosti. Svedok je povinný
oznámi zákaz výpovede bezodkladne po tom, ako sa
o povinnosti svedèi dozvedel. Dôvody zákazu výpovede
musí preukáza; o dôvodnosti zákazu výpovede rozhoduje súd.
(2) Výsluch svedka, ktorý je pri svojej výpovedi povinný zachováva mlèanlivos, mono vykona len vtedy,
ak svedka na podnet súdu oslobodil od povinnosti mlèanlivosti prísluný orgán alebo ten, v koho záujme má
túto povinnos. To platí primerane i tam, kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom.
Tretí oddiel
Listina

§ 200
Postup pred výsluchom svedka
(1) Pred výsluchom svedka zistí súd jeho totonos.
Súd zistí najmä meno a priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu svedka a jeho vzah k stranám.
Iné údaje o svedkovi súd zistí, ak mono predpoklada,
e tieto údaje budú potrebné na konanie.
(2) Po vykonaní úkonov pod¾a odseku 1 súd svedka
pouèí o jeho práve na svedoèné.
§ 201
Odopretie výpovede svedka
(1) Svedok môe odoprie výpoveï len vtedy, ak by výpoveïou spôsobil nebezpeèenstvo trestného stíhania
sebe alebo blízkym osobám alebo ak by výpoveïou poruil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie,

§ 204
Dôkaz listinou sa vykoná tak, e súd listinu alebo jej
èas preèíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak ide
o listinu, ktorej odpis bol strane sporu v priebehu konania doruèený a ak listina alebo jej obsah neboli protistranou spochybnené.
§ 205
Verejné listiny
Listiny vydané orgánmi verejnej moci v medziach ich
právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné, potvrdzujú pravdivos toho,
èo sa v nich osvedèuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.
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tvrtý oddiel
Odborné vyjadrenie a znalecké dokazovanie
§ 206
Ak je potrebné posudzova skutoènosti, na ktoré treba odborné znalosti, súd na návrh vyiada odborné vyjadrenie od odborne spôsobilej osoby.
§ 207
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podala mu potrebné vysvetlenia, podrobila sa lekárskemu vyetreniu, prípadne krvnej skúke, alebo aby
nieèo vykonala, alebo znáala, ak je to na úèely znaleckého dokazovania potrebné. Ustanovenie o zachovávaní mlèanlivosti pri výpovedi svedka pod¾a § 203 sa pouije primerane.
Piaty oddiel
Obhliadka

Znalecké dokazovanie

§ 211

(1) Ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutoèností,
na ktoré treba vedecké poznatky, a pre zloitos posudzovaných otázok nepostaèuje postup pod¾a § 206, súd
na návrh nariadi znalecké dokazovanie a ustanoví
znalca. Ak súd ustanovil viacerých znalcov, môu vypracova spoloèný posudok.

(1) Obhliadka veci, ktorú mono dopravi na súd, sa
vykoná na pojednávaní.

(2) V písomnom znaleckom posudku znalec odpovie
na poloené otázky; nevyjadruje sa k právnemu posúdeniu veci.
(3) Návrh na nariadenie znaleckého dokazovania
znaleckým ústavom je prípustný len v obzvlá závaných prípadoch vyadujúcich si osobitné vedecké posúdenie, alebo ak závery znalcov sú v zrejmom rozpore.
§ 208
Vykonanie znaleckého dokazovania
(1) Znalecký posudok sa vyhotovuje písomne, ak súd
nerozhodne inak.
(2) Písomný znalecký posudok súd doruèí stranám;
v odôvodnených prípadoch ich len upovedomí o predloení znaleckého posudku znalcom.
(3) Ak je to úèelné, môe súd znalca vyslúchnu
o skutoènostiach uvádzaných v znaleckom posudku.
§ 209
Súkromný znalecký posudok
(1) Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok
predloený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.
(2) Ak je spolu so alobou predloený súkromný znalecký posudok, ktorý má vetky zákonom predpísané
náleitosti a obsahuje doloku o tom, e znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby ilo o znalecký posudok súdom ustanoveného
znalca.
(3) Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje
v priebehu konania, súd umoní znalcovi nahliadnu
do spisu alebo sa inak oboznámi s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.

(2) Obhliadka veci, ktorú nemono dopravi na súd,
sa vykonáva na mieste. Súd na òu predvolá tých, ktorí
sa predvolávajú na pojednávanie.
(3) Kto má vec, ktorá má by predmetom obhliadky,
je povinný ju na vyzvanie súdu predloi alebo sprístupni. Vo výzve ho súd pouèí, e ak vec nepredloí alebo nesprístupní, môe mu by uloená poriadková pokuta. Ustanovenie o odopretí výpovede svedka pod¾a
§ 201 a o zachovávaní mlèanlivosti pri výpovedi svedka
pod¾a § 203 sa pouije primerane.
PIATA HLAVA
SÚDNE ROZHODNUTIA
PRVÝ DIEL
ROZSUDOK

§ 212
(1) Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej.
(2) Rozsudkom sa rozhoduje o celej prejednávanej
veci. Ak je to úèelné, súd môe rozsudkom rozhodnú
najskôr len o jej èasti alebo len o jej základe alebo dôvode.
§ 213
Èiastoèný rozsudok
Ak niektorý z viacerých alobou uplatnených procesných nárokov alebo èas uplatneného procesného nároku sa v priebehu konania stali nespornými, môe súd
rozhodnú o tomto procesnom nároku alebo o jeho èasti èiastoèným rozsudkom.
§ 214
Medzitýmny rozsudok
(1) Ak je to úèelné, súd môe rozhodnú najskôr len
o základe alebo dôvode uplatneného procesného nároku medzitýmnym rozsudkom.

Súèinnos strán a tretích osôb

(2) Súd môe na návrh strany medzitýmnym rozsudkom rozhodnú, èi tu je, alebo nie je právo, od ktorého
celkom alebo sèasti závisí rozhodnutie vo veci samej.

Strane, prípadne aj inej osobe môe súd uloi, aby
sa dostavila k znalcovi, predloila mu potrebné veci,

(3) Do právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd
nekoná o alobou uplatnenom procesnom nároku.

§ 210
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§ 215

§ 220

(1) Súd rozhodne na základe zisteného skutkového
stavu.

(1) V písomnom vyhotovení rozsudku sa po slovách
V mene Slovenskej republiky uvedie oznaèenie súdu,
mená a priezviská sudcov rozhodujúcich vo veci, presné oznaèenie strán a ich zástupcov, iných subjektov,
oznaèenie prejednávaného sporu, výrok, odôvodnenie,
pouèenie o lehote na podanie odvolania, o tom, na ktorý
súd sa odvolanie podáva a o náleitostiach odvolania,
pouèenie o monosti exekúcie a deò a miesto vyhlásenia.

(2) Skutkový stav sa zisuje procesným postupom
pod¾a tohto zákona.
§ 216
(1) Súd je viazaný alobným návrhom alobcu.
(2) Súd môe prekroèi alobný návrh a prisúdi viac,
ne èoho sa strany domáhajú, iba vtedy, ak urèitý spôsob usporiadania vzahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.
§ 217
(1) Pre rozsudok je rozhodujúci stav v èase jeho vyhlásenia. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania tým nie sú dotknuté.
(2) Ak ide o opakujúce sa dávky alebo splátky, mono
uloi povinnos i na plnenie dávok alebo splátok, ktoré
sa stanú splatnými a v budúcnosti.
§ 218
(1) Obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví súd vo
výroku rozsudku. Vo výroku súd rozhodne tie o nároku na náhradu trov konania, ak sa o òom nerozhoduje
samostatne.
(2) Výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môe vyjadri aj v cudzej mene.
(3) Výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môe vyjadri aj iným nezamenite¾ným spôsobom ne vyèíslením, najmä s odkazom na presný spôsob urèenia, ak to
vyplýva z osobitného predpisu.
§ 219
(1) Rozsudok súd vyhlasuje vdy verejne a v mene
Slovenskej republiky. Pritom uvedie výrok rozsudku
spolu s odôvodnením a pouèením o odvolaní a o monosti exekúcie.
(2) Rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneï po skonèení pojednávania, ktoré vyhláseniu predchádzalo. Ak to
nie je moné, súd na vyhlásenie rozsudku odroèí pojednávanie najdlhie na 30 dní; v takom prípade súd doruèí rozsudok prítomným stranám na pojednávaní, na
ktorom bol rozsudok vyhlásený; neprítomným stranám
ho odole najneskôr do troch dní. Ustanovenia o odroèení pojednávania sa v tomto prípade nepouijú.
(3) Vo veciach, v ktorých súd rozhoduje rozsudkom
bez nariadenia pojednávania, oznámi miesto a èas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu
a na webovej stránke prísluného súdu v lehote najmenej pä dní pred jeho vyhlásením. Ak o to strana poiada, súd jej oznámi miesto a èas verejného vyhlásenia
rozsudku aj elektronickými prostriedkami.
(4) Len èo súd vyhlási rozsudok, je ním viazaný.

(2) V odôvodnení rozsudku súd uvedie, èoho sa alobca domáhal, aké skutoènosti tvrdil, aké dôkazy
oznaèil, aké prostriedky procesného útoku pouil, ako
sa vo veci vyjadril alovaný a aké prostriedky procesnej
obrany pouil. Súd jasne a výstine vysvetlí, ako posúdil podstatné skutkové tvrdenia a právne argumenty
strán, ktoré skutoènosti povauje za preukázané a ktoré nie, ktoré dôkazy vykonal, z ktorých dôkazov vychádzal a ako ich vyhodnotil, preèo nevykonal ïalie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil, prípadne
odkáe na ustálenú rozhodovaciu prax. Súd dbá, aby
odôvodnenie rozsudku bolo presvedèivé.
(3) Ak sa súd odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe, odôvodnenie rozsudku obsahuje aj dôkladné odôvodnenie tohto odklonu.
(4) Jednotlivé odseky odôvodnenia rozsudku sa
oznaèujú arabskými èíslicami.
§ 221
Písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahova
odôvodnenie, ak
a) je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti vetkých strán alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú
odvolania, alebo
b) to ustanovuje tento zákon.
§ 222
Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje sudca. Ak
ho nemôe podpísa sudca, podpíe ho iný poverený
sudca; dôvod sa na písomnom vyhotovení poznamená.
§ 223
Doruèovanie rozsudku
(1) Rozsudok súd doruèuje stranám do vlastných
rúk.
(2) Rozsudok, v ktorom súd pouil ustanovenia predpisov o ochrane hospodárskej súae, zale protimonopolnému úradu. Ak pouil èl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, súd zale rozsudok
protimonopolnému úradu a Komisii.
(3) Rozsudok sa vyhotoví a odole do 30 dní odo dòa
jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závaných dôvodov nerozhodne inak.
§ 224
Súd kedyko¾vek aj bez návrhu opraví v rozsudku chy-
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by v písaní a poèítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doruèí
subjektom konania.
§ 225
(1) Ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej èasti
predmetu konania alebo o predbenej vykonate¾nosti,
môe strana do 15 dní od doruèenia rozsudku navrhnú jeho doplnenie. Súd môe rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnos, doplni aj bez návrhu.
(2) Doplnenie urobí súd dopåòacím rozsudkom, na
ktorý sa primerane pouijú ustanovenia o rozsudku.
Ak súd nevyhovie návrhu strany na doplnenie rozsudku, návrh zamietne.
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§ 231
Rozsudok ukladajúci povinnos plni v budúcnosti
splatné dávky alebo splátky mono na základe aloby
zmeni, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výku a ïalie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od èasu, keï nastala
podstatná zmena pomerov.
§ 232
(1) Vykonate¾nos je vlastnos súdneho rozhodnutia
ukladajúceho povinnos plni, ktorá spoèíva v monosti jeho priamej a bezprostrednej vynútite¾nosti zákonnými prostriedkami.

(3) Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani
vykonate¾nosti výrokov pôvodného rozsudku.

(2) Ak súd uloil v rozsudku povinnos plni, rozsudok je vykonate¾ný márnym uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak.

Právoplatnos rozsudku
a vykonate¾nos rozsudku

(3) Lehota na plnenie je tri dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môe v odôvodnených prípadoch
urèi dlhiu lehotu.

Právoplatnos je vlastnos súdneho rozhodnutia,
ktorá spôsobuje záväznos a zásadnú nezmenite¾nos
rozhodnutia.

(4) Ak súd uloil povinnos plni opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonate¾nos týchto
dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak
súd nerozhodne inak; súd môe rozhodnú, e omekanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnos celého plnenia.

§ 227

§ 233

(1) Doruèený rozsudok, ktorý nemono napadnú
odvolaním, je právoplatný.
(2) Ak proti rozsudku nemono poda odvolanie, je
právoplatný doruèením.

Na návrh strany, ktorej by inak hrozilo nebezpeèenstvo ako nahradite¾nej alebo znaènej kody alebo inej
ujmy, súd môe vo výroku rozsudku vyslovi, e rozsudok je vykonate¾ný doruèením; taký výrok sa na úèely
odvolania povauje za uznesenie.

§ 228

DRUHÝ DIEL

§ 226

Subjektívna záväznos rozsudku

UZNESENIE

Prvý oddiel

(1) Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre
strany a pre tých, ktorí sa stali právnymi nástupcami
strán po právoplatnosti rozsudku, ak nie je ustanovené
inak.

Rozhodovanie uznesením

(2) Výrok právoplatného rozsudku o urèení vecného
práva k nehnute¾nosti alebo o urèení neplatnosti dobrovo¾nej draby nehnute¾nosti je záväzný aj pre osobu,
ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva
k nehnute¾nosti, ak bol návrh podaný v èase, keï v katastri nehnute¾ností bola zapísaná poznámka o súdnom konaní.

(1) Súd rozhoduje uznesením, ak nerozhoduje vo veci
samej.

§ 229
Právoplatné rozsudky ukladajúce povinnos prejavu
vôle nahradzujú tento prejav.
§ 230
Ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôe sa prejednáva a rozhodova znova.

§ 234

(2) Ak nie je ïalej ustanovené inak, pouijú sa na
uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.
§ 235
(1) Uznesenie sa vyhlási verejne, ak bolo vydané na
pojednávaní alebo pri inom úkone súdu.
(2) Uznesenie súd vyhotoví písomne a doruèí ho, ak
je proti nemu prípustné odvolanie, ak to je pre vedenie
konania potrebné alebo ak ide o uznesenie, ktorým sa
v konaní ukladá nejaká povinnos.
§ 236
V písomnom vyhotovení uznesenia sa uvedie oznaèe-
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nie súdu, ktorý ho vydal, oznaèenie strán a ich zástupcov, oznaèenie prejednávaného sporu, výrok, struèné
odôvodnenie, pouèenie o odvolaní a deò a miesto vydania uznesenia.
§ 237
Viazanos súdu uznesením
(1) Súd je viazaný uznesením, len èo ho vyhlásil; ak
nebolo vyhlásené, len èo ho vydal.
(2) Súd nie je viazaný uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania.
§ 238
Právoplatnos uznesenia
a vykonate¾nos uznesenia
(1) Doruèené uznesenie, ktoré nemono napadnú
odvolaním alebo sanosou, je právoplatné.
(2) Ak proti uzneseniu nemono poda odvolanie alebo sanos, je právoplatné doruèením.
(3) Ak uznesenie ukladá povinnos plni, lehota na
plnenie zaèína plynú od doruèenia uznesenia; jej uplynutím je uznesenie vykonate¾né. Ak uznesenie neukladá povinnos plni, je ním subjekt viazaný doruèením.
Druhý oddiel
Sanos
§ 239
Prípustnos sanosti
(1) Proti uzneseniu súdu prvej intancie vydanému
súdnym úradníkom, ktoré treba doruèi, je prípustná
sanos.
(2) Sanos len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Subjekty oprávnené poda sanos
§ 240
Sanos môe poda ten, v koho neprospech bolo
uznesenie vydané.
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dania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v èom
sa postup alebo uznesenie súdu povauje za nesprávne
a èoho sa saovate¾ domáha.
§ 244
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môe saovate¾ rozíri len do uplynutia lehoty na podanie sanosti.
§ 245
V sanosti mono uvádza nové skutoènosti a dôkazy, ak je to so zrete¾om na povahu a okolnosti sporu
moné a úèelné.
§ 246
Ustanovenia o odstraòovaní vád podania sa nepouijú.
§ 247
Úèinky sanosti
Ak podá ten, kto je na to oprávnený, vèas sanos,
nenadobúda uznesenie právoplatnos.
Konanie a rozhodnutie o sanosti
§ 248
O sanosti rozhodne súd prvej intancie.
§ 249
Súd prvej intancie rozhodne o sanosti uznesením
spravidla bez nariadenia pojednávania.
§ 250
(1) Ak nie je sanos dôvodná, súd sanos zamietne.

§ 241

(2) Ak je sanos dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruí alebo zmení; v prípade zruenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Prokurátor môe poda sanos, ak sa konanie zaèalo jeho alobou alebo ak do konania vstúpil.

IESTA HLAVA

§ 242

TROVY KONANIA

Lehota na podanie sanosti

§ 251

Sanos sa podáva v lehote 15 dní od doruèenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.

Trovy konania sú vetky preukázané, odôvodnené
a úèelne vynaloené výdavky, ktoré vzniknú v konaní
v súvislosti s uplatòovaním alebo bránením práva.

Náleitosti sanosti
§ 243
V sanosti sa popri veobecných náleitostiach po-

§ 252
Kadý platí výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú.
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§ 259

Trovy dôkazu
(1) Ak strana v konaní navrhne vykonanie dôkazu,
s ktorým sú spojené výdavky, súd jej môe uloi povinnos zloi preddavok.
(2) Ak súd ustanoví znalca a strane nebolo priznané
oslobodenie od súdneho poplatku, najneskôr spolu
s ustanovením znalca uloí povinnos zloi preddavok
v rozsahu predpokladaných nákladov znaleckého dokazovania.

Ak pri dokazovaní vznikne povinnos, ktorá je spojená s výdavkami inej osoby, má táto osoba tie isté práva
a povinnosti pri ich uplatnení ako svedok.
§ 260

(3) Ak strana v lehote urèenej súdom preddavok nezloí, súd navrhnutý dôkaz nevykoná.

Ak súd nariadil vo veci znalecké dokazovanie, pri rozhodovaní o náhrade výdavkov spojených s vykonaním
tohto dôkazu sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu.

§ 254

§ 261

Oslobodenie od súdneho poplatku
(1) Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodòujú pomery strany.
(2) Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd
kedyko¾vek poèas konania odníme, a to i so spätnou
úèinnosou, ak sa do právoplatného skonèenia konania preukáe, e pomery strany neodôvodòujú alebo
neodôvodòovali oslobodenie od súdneho poplatku.
Náhrada trov konania
§ 255
(1) Súd prizná strane náhradu trov konania pod¾a
pomeru jej úspechu vo veci.
(2) Ak mala strana vo veci úspech len èiastoèný, súd
náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, e iadna zo strán nemá na náhradu trov konania
právo.
§ 256
(1) Ak strana procesne zavinila zastavenie konania,
súd prizná náhradu trov konania protistrane.

Povinnos nahradi trovy konania nemono uloi
prokurátorovi.
Rozhodovanie o trovách konania
§ 262
(1) O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj
bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie konèí.
(2) O výke náhrady trov konania rozhodne súd prvej
intancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie konèí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.
(3) Ak súd rozhoduje èiastoèným rozsudkom alebo
medzitýmnym rozsudkom, môe rozhodnú, e o trovách konania bude rozhodnuté v rozsudku, ktorým
rozhodne o vetkých uplatnených procesných nárokoch alebo o celom uplatnenom procesnom nároku.
§ 263

(2) Ak strana procesne zavinila trovy konania, ktoré
by inak neboli vznikli, súd prizná náhradu týchto trov
protistrane.

(1) Ak bola v konaní úspená strana zastúpená advokátom, súd uvedie v uznesení o výke náhrady trov konania ako prijímate¾a náhrady trov konania advokáta.

§ 257

(2) Ak bola v konaní úspená strana zastúpená viacerými advokátmi, súd urèí za prijímate¾a náhrady trov
konania jedného z nich.

Výnimoène súd neprizná náhradu trov konania, ak
existujú dôvody hodné osobitného zrete¾a.

§ 264

§ 258
(1) Svedkovi môe súd ako svedoèné prizna náhradu
úèelne vynaloených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov spojených s jeho výsluchom.
(2) Náhradu úèelne vynaloených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov súd prizná aj znalcovi,
ak bol vyslúchnutý pod¾a § 208 ods. 3.
(3) Náhrada pod¾a odsekov 1 a 2 sa uplatòuje pri podaní výpovede, najneskôr vak do desiatich dní, inak
právo na náhradu pod¾a odsekov 1 a 2 zaniká.

(1) Ak mono hodnotu nárokov alebo hodnotu, ktorá
má by základom na výpoèet súdneho poplatku, zisti
len s nepomernými akosami alebo ak ju nemono
zisti vôbec, urèí ju súd pod¾a svojho odhadu.
(2) Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak hodnotu pod¾a
odseku 1 síce mono zisti znaleckým posudkom,
avak náklady na jeho vypracovanie sú v zjavnom nepomere k predmetu sporu, alebo ak má by znalecký
posudok vykonaný len na úèely vyrubenia súdneho poplatku.
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TRETIA ÈAS
OSOBITNÉ PROCESNÉ POSTUPY
PRVÁ HLAVA
SKRÁTENÉ KONANIA A SKRÁTENÉ ROZHODNUTIA
PRVÝ DIEL
PLATOBNÝ ROZKAZ

§ 265
(1) Ak je moné vo veci samej alebo o jej èasti rozhodnú na základe skutoèností tvrdených alobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutoènosti vyplývajú z listinných dôkazov, mono o alobe
rozhodnú bez vyjadrenia alovaného a bez nariadenia
pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa alovanému uloí, aby do 15 dní od doruèenia zaplatil
uplatnenú peòanú poh¾adávku alebo jej èas a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na úèely konania o platobnom rozkaze povauje za uznesenie.
(2) Ak alobca predloí spolu so alobou platobný
rozkaz na tlaèive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného
rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky
a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia
týchto podmienok.
(3) Ak súd nevydá platobný rozkaz, postupuje pod¾a
§ 168 ods. 1.
§ 266
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(3) Ak èo len jeden zo alovaných podá vèas odpor
s vecným odôvodnením, súd zruí platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie. To neplatí, ak ide
o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76.
(4) Uznesenie o zruení platobného rozkazu doruèuje súd do vlastných rúk; alobcovi spolu s uznesením
doruèí aj odpor.
§ 268
Platobný rozkaz nadobúda právoplatnos
a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,
b) dòom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu pod¾a § 267 ods. 2 písm. c).
DRUHÝ DIEL
EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ

§ 269
Európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný
pod¾a osobitného predpisu.
§ 270
Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu
a odpor voèi nemu sa podáva v tátnom jazyku.
§ 271
(1) Ak je odpor podaný v urèenej lehote, súd nariadi
pojednávanie; to neplatí, ak alobca poiadal o ukonèenie konania.

Doruèovanie platobného rozkazu

(2) Na rozhodnutie o odpore je prísluný súd, ktorý
európsky platobný rozkaz vydal.

(1) Platobný rozkaz spolu so alobou súd doruèuje
alovanému do vlastných rúk.

§ 272

(2) Na doruèovanie platobného rozkazu sa nepouijú
ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116.

Ustanovenia o platobnom rozkaze sa pouijú primerane, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Ak nemono doruèi èo i len jednému subjektu na
strane alovaného, súd platobný rozkaz zruí v plnom
rozsahu; to neplatí, ak ide o samostatné spoloèenstvo
pod¾a § 76.

TRETÍ DIEL

§ 267

ROZSUDOK PRE ZMEKANIE

Prvý oddiel
Rozsudok pre zmekanie alovaného

Odpor proti platobnému rozkazu

§ 273

(1) Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne
odôvodni. Ustanovenie § 129 sa pri nedostatku vecného odôvodnenia nepouije. V odôvodnení alovaný opíe rozhodujúce skutoènosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny,
na ktoré sa odvoláva, prípadne oznaèí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí by alovaný v platobnom rozkaze pouèený.

Súd môe aj bez nariadenia pojednávania rozhodnú
o alobe pod¾a § 137 písm. a) rozsudkom pre zmekanie, ktorým alobe vyhovie, ak
a) uznesením uloil alovanému povinnos v urèenej
lehote písomne vyjadri sa k alobe a v tomto svojom
vyjadrení uvies rozhodujúce skutoènosti na svoju
obranu, pripoji listiny, na ktoré sa odvoláva,
a oznaèi dôkazy na preukázanie svojich tvrdení
a alovaný túto povinnos bez váneho dôvodu nesplnil,
b) v uznesení pod¾a písmena a) pouèil alovaného o následkoch nesplnenia takto uloenej povinnosti vrátane monosti vydania rozsudku pre zmekanie a

(2) Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný
a) oneskorene,
b) neoprávnenou osobou alebo
c) bez vecného odôvodnenia; o tomto následku musí
by alovaný pouèený v platobnom rozkaze.
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c) doruèil uznesenie pod¾a písmena a) alovanému do
vlastných rúk.

b) alobca neospravedlnil svoju neprítomnos vèas
a ványmi okolnosami.

§ 274

§ 279

Na pojednávaní rozhodne súd o alobe pod¾a § 137
písm. a) na návrh alobcu rozsudkom pre zmekanie,
ktorým alobe vyhovie, ak
a) sa alovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci
bol naò riadne a vèas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol alovaný pouèený o následku nedostavenia sa vrátane monosti vydania rozsudku
pre zmekanie a
b) alovaný neospravedlnil svoju neprítomnos vèas
a ványmi okolnosami.

Odôvodnenie rozsudku pre zmekanie alobcu obsahuje len struènú identifikáciu procesného nároku
a právny dôvod vydania rozsudku pre zmekanie.

§ 275

§ 281

Odôvodnenie rozsudku pre zmekanie alovaného
obsahuje struènú identifikáciu procesného nároku
a právny dôvod vydania rozsudku pre zmekanie.

(1) Ak alobca z ospravedlnite¾ného dôvodu zmekal
pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmekanie, súd na návrh alobcu tento rozsudok uznesením zruí a nariadi nové pojednávanie.

§ 276
Ak je v jednej veci viacero alovaných a nejde o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76, rozsudok pre zmekanie mono vyda iba ak podmienky na jeho vydanie spåòa kadý z nich.
§ 277
Zruenie rozsudku pre zmekanie
(1) Ak alovaný z ospravedlnite¾ných dôvodov zmekal lehotu na podanie vyjadrenia pod¾a § 273 písm. a),
môe poda návrh na zruenie rozsudku pre zmekanie
spolu s vyjadrením. Ak súd, ktorý rozsudok pre zmekanie vydal, návrhu vyhovie, rozsudok pre zmekanie
uznesením zruí a zaène vo veci opä kona.
(2) Ak alovaný z ospravedlnite¾ného dôvodu zmekal pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmekanie, súd na návrh alovaného tento
rozsudok uznesením zruí a nariadi nové pojednávanie.
(3) Návrh pod¾a odsekov 1 a 2 môe alovaný poda
do 15 dní odkedy sa o rozsudku pre zmekanie dozvedel; o tom alovaného v rozsudku pre zmekanie súd
pouèí.
Druhý oddiel
Rozsudok pre zmekanie alobcu
§ 278
Na pojednávaní rozhodne súd o alobe pod¾a § 137
písm. a) na návrh alovaného rozsudkom pre zmekanie, ktorým alobu zamietne, ak
a) sa alobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci
bol naò riadne a vèas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol alobca pouèený o následku nedostavenia sa vrátane monosti vydania rozsudku pre
zmekanie a

§ 280
Ak je v jednej veci viacero alobcov a nejde o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76, rozsudok pre zmekanie mono vyda iba vtedy, ak podmienky na jeho vydanie spåòa kadý z nich.

(2) Návrh pod¾a odseku 1 môe alobca poda do 15
dní odkedy sa o rozsudku pre zmekanie dozvedel;
o tom alobcu v rozsudku pre zmekanie súd pouèí.
TVRTÝ DIEL
ROZSUDOK PRE UZNANIE NÁROKU

§ 282
Ak alovaný uzná nárok uplatnený alobcom alebo
jeho èas, rozhodne súd na návrh alobcu rozsudkom
pre uznanie nároku.
§ 283
Ak na strane alovaného vystupuje viacero subjektov, je na vydanie rozsudku pre uznanie nároku potrebné, aby nárok alobcu uznali vetci alovaní; to neplatí,
ak ide o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76.
§ 284
Ak bol nárok uznaný písomným prejavom alovaného, nemusí súd nariaïova pojednávanie.
§ 285
Odôvodnenie rozsudku pre uznanie nároku obsahuje len struènú identifikáciu procesného nároku a právny dôvod vydania rozsudku pre uznanie nároku.
PIATY DIEL
ROZSUDOK PRE VZDANIE SA NÁROKU

§ 286
Ak sa alobca vzdá svojho nároku úplne alebo sèasti,
zamietne súd alobu na návrh alovaného rozsudkom
pre vzdanie sa nároku.
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§ 287
Ak vystupuje na strane alobcu viacero strán, je na
vydanie rozsudku pre vzdanie sa nároku potrebné, aby
sa nároku vzdali vetci alobcovia; to neplatí, ak ide
o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76.
§ 288
Ak k vzdaniu sa nároku dolo písomným prejavom
alobcu, nemusí súd nariaïova pojednávanie.
§ 289
Odôvodnenie rozsudku pre vzdanie sa nároku obsahuje len struènú identifikáciu procesného nároku
a právny dôvod vydania rozsudku pre vzdanie sa nároku.
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§ 293
Osobitné ustanovenie o spojení vecí
(1) Ustanovenia o spojení vecí sa nepouijú, ibae by
predmetom konaní boli spotrebite¾ské spory.
(2) Súd vylúèi na samostatné konanie nárok uplatnený vzájomnou alobou, ktorý nie je spotrebite¾ským
sporom.
§ 294
Osobitné ustanovenie o zmene aloby
Zmena aloby sa v spotrebite¾ských sporoch nepripúa, ak je alovaným spotrebite¾.
Osobitné ustanovenia o dokazovaní
§ 295

SPORY S OCHRANOU SLABEJ STRANY

Súd môe vykona aj tie dôkazy, ktoré spotrebite¾ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.
Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpeèí taký dôkaz.

PRVÝ DIEL

§ 296

DRUHÁ HLAVA

SPOTREBITE¼SKÉ SPORY

Prvý oddiel
Veobecné ustanovenia
§ 290
Spotrebite¾ský spor je spor medzi dodávate¾om
a spotrebite¾om vyplývajúci zo spotrebite¾skej zmluvy
alebo súvisiaci so spotrebite¾skou zmluvou.
§ 291
(1) Spotrebite¾ sa môe da v spotrebite¾skom spore
zastupova právnickou osobou zaloenou alebo zriadenou na ochranu spotrebite¾a. Spotrebite¾ môe ma len
jedného takto zvoleného zástupcu.
(2) Ustanovenia prvej èasti piatej hlavy piateho dielu
tohto zákona tým nie sú dotknuté.
(3) Ak je spotrebite¾ zastúpený advokátom, ustanovenie § 296 sa nepouije.
§ 292
Pouèovacia povinnos
Súd pri prvom procesnom úkone vo vzahu k spotrebite¾ovi vhodným spôsobom spotrebite¾a pouèí o
a) monosti zastúpenia,
b) jeho procesných právach a povinnostiach nielen
v rozsahu veobecnej pouèovacej povinnosti, ale
pouèí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predloi,
o monosti poda návrh na neodkladné opatrenie
alebo zabezpeèovacie opatrenie a o iných monostiach potrebných na úèelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.

Spotrebite¾ môe predloi alebo oznaèi vetky skutoènosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej
koncentrácii konania sa nepouijú.
§ 297
Osobitné ustanovenia o pojednávaní
Súd na prejednanie sporu nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadi, ak
a) sa vo veci rozhoduje rozsudkom pre zmekanie
v prospech spotrebite¾a,
b) ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia
veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez prísluenstva neprevyuje 1 000 eur.
Osobitné ustanovenia o rozhodnutiach
§ 298
(1) Súd môe v rozsudku, ktorý sa týka spotrebite¾ského sporu, aj bez návrhu vyslovi, e urèitá zmluvná
podmienka pouívaná dodávate¾om v spotrebite¾skej
zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou je neprijate¾ná;
v takom prípade súd uvedie vo výroku rozsudku znenie
tejto zmluvnej podmienky, ako bolo dohodnuté v spotrebite¾skej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou.
(2) Ak súd urèil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebite¾skej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou za neplatnú z dôvodu neprijate¾nosti takej zmluvnej podmienky,
nepriznal plnenie dodávate¾ovi z dôvodu takej zmluvnej podmienky alebo mu na základe takej zmluvnej
podmienky uloil povinnos vyda spotrebite¾ovi bezdô-

Strana 1946

Zbierka zákonov è. 160/2015

vodné obohatenie, nahradi kodu alebo zaplati primerané finanèné zadosuèinenie, súd aj bez návrhu výslovne uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto
zmluvnej podmienky, ako bolo dohodnuté v spotrebite¾skej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch
súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou.
§ 299
(1) Ustanovenia o rozsudku pre zmekanie sa nepouijú, ak by mal by tento rozsudok vydaný v neprospech
spotrebite¾a.
(2) Ak sa uplatòuje právo na zaplatenie peòanej
sumy zo spotrebite¾skej zmluvy a alovaným je spotrebite¾, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebite¾ská
zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so
spotrebite¾skou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijate¾ná.
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be vyhovie, vo výroku urèí neprijate¾nos zmluvnej podmienky a znenie tejto zmluvnej podmienky výslovne
uvedie alebo vo výroku urèí, e obchodná praktika je
nekalá; inak alobu zamietne.
(2) Ak súd právoplatne urèí neprijate¾nos zmluvnej
podmienky alebo urèí, e obchodná praktika je nekalá,
alobca je oprávnený vhodnou formou zabezpeèi zverejnenie tohto rozsudku.
(3) Ak súd urèí neprijate¾nos zmluvnej podmienky
alebo urèí, e obchodná praktika je nekalá, zakáe alovanému pouíva túto zmluvnú podmienku alebo
zmluvnú podmienku s rovnakým významom vo vetkých spotrebite¾ských zmluvách alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou
zmluvou alebo alovanému zakáe pouíva nekalú obchodnú praktiku.
§ 306

§ 300

Úèinky rozsudku

Na konanie pod¾a tohto oddielu sa primerane pouijú
veobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené
inak.

Výrok právoplatného rozsudku pod¾a § 305 je záväzný pre kadého.

Druhý oddiel
Konanie o abstraktnej kontrole
v spotrebite¾ských veciach
§ 301
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebite¾ských
veciach je konanie, v ktorom súd skúma neprijate¾nos
zmluvnej podmienky v spotrebite¾skej zmluve alebo
v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou a nekalé obchodné praktiky nezávisle od okolností konkrétneho prípadu.
§ 302
alobu pod¾a § 301 môe proti dodávate¾ovi poda iba
právnická osoba zaloená alebo zriadená na ochranu
spotrebite¾a a orgán doh¾adu pod¾a osobitného predpisu.
§ 303
(1) Na konanie sa primerane pouijú veobecné ustanovenia o konaní, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Súd môe vykona aj tie dôkazy, ktoré neboli navrhnuté, ak je to nevyhnutné na rozhodnutie vo veci.
Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpeèí taký dôkaz.
(3) Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania
sa nepouijú.
§ 304
Pojednávanie nie je potrebné nariaïova.
§ 305
(1) Súd vo veci samej rozhoduje rozsudkom. Ak alo-

DRUHÝ DIEL
ANTIDISKRIMINAÈNÉ SPORY

§ 307
Antidiskriminaèný spor je spor, ktorý sa týka poruenia zásady rovnakého zaobchádzania pod¾a predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou.
§ 308
Strana sa môe da v antidiskriminaènom spore zastupova osobou oprávnenou na zastupovanie pod¾a
predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred
diskrimináciou. Ustanovenia prvej èasti piatej hlavy
piateho dielu tohto zákona tým nie sú dotknuté.
§ 309
Súd pri prvom procesnom úkone vo vzahu k alobcovi vhodným spôsobom alobcu pouèí o
a) monosti zastúpenia,
b) jeho procesných právach a povinnostiach nielen
v rozsahu veobecnej pouèovacej povinnosti, ale pouèí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predloi,
o monosti poda návrh na neodkladné opatrenie
alebo zabezpeèovacie opatrenie a o iných monostiach potrebných na úèelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
§ 310
Nárok uplatnený vzájomnou alobou, ktorý nie je antidiskriminaèným sporom, súd vylúèi na samostatné
konanie.
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§ 311
Súd môe vykona aj tie dôkazy, ktoré alobca nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd
aj bez návrhu obstará alebo zabezpeèí taký dôkaz.
§ 312
alobca môe predloi alebo oznaèi vetky skutoènosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej
koncentrácii konania sa nepouijú.
§ 313
(1) Ustanovenia o rozsudku pre zmekanie sa nepouijú, ak by mal by tento rozsudok vydaný v neprospech
alobcu.
(2) Ustanovenia o rozsudku pre vzdanie sa nároku sa
nepouijú.
§ 314
Súd na prejednanie sporu nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadi, ak s tým alobca
súhlasí.
§ 315
(1) Na konanie pod¾a tohto dielu sa primerane pouijú veobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené inak.
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a) monosti zastúpenia,
b) jeho procesných právach a povinnostiach nielen
v rozsahu veobecnej pouèovacej povinnosti, ale pouèí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predloi,
o monosti poda návrh na neodkladné opatrenie
alebo zabezpeèovacie opatrenie a o iných monostiach potrebných na úèelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
§ 319
Súd môe vykona aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec
nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.
Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpeèí taký dôkaz;
na tento úèel je zamestnávate¾ povinný poskytnú súèinnos, ak to mono od neho spravodlivo iada.
§ 320
Zamestnanec môe predloi alebo oznaèi vetky
skutoènosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení
najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.
Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepouijú.
§ 321
Ustanovenia o rozsudku pre zmekanie sa nepouijú, ak by mal by tento rozsudok vydaný v neprospech
zamestnanca.
§ 322

(2) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, ak predpisy
o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou neustanovujú inak.

Súd na prejednanie sporu nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadi, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to úèelu tohto zákona.

TRETÍ DIEL

§ 323

INDIVIDUÁLNE PRACOVNOPRÁVNE SPORY

§ 316
(1) Individuálny pracovnoprávny spor na úèely tohto
zákona je spor medzi zamestnancom a zamestnávate¾om vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzahov.
(2) Za individuálny pracovnoprávny spor sa povauje
aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí s individuálnym pracovnoprávnym
sporom.

Na konanie pod¾a tohto dielu sa primerane pouijú
veobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené
inak.
TRETIA HLAVA
NEODKLADNÉ OPATRENIA, ZABEZPEÈOVACIE
OPATRENIA A INÉ OPATRENIA SÚDU
PRVÝ DIEL
NEODKLADNÉ OPATRENIA
A ZABEZPEÈOVACIE OPATRENIA

§ 317

§ 324

Zamestnanec sa môe da v individuálnom pracovnoprávnom spore zastupova odborovou organizáciou.
Ustanovenia prvej èasti piatej hlavy piateho dielu tohto zákona tým nie sú dotknuté.

(1) Pred zaèatím konania, poèas konania a po jeho
skonèení súd môe na návrh nariadi neodkladné
opatrenie.

§ 318
Súd pri prvom procesnom úkone vo vzahu k zamestnancovi vhodným spôsobom zamestnanca pouèí o

(2) Na konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je prísluný okresný súd.
(3) Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný úèel nemono dosiahnu zabezpeèovacím opatrením.
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§ 325
Obsah neodkladného opatrenia
(1) Neodkladné opatrenie môe súd nariadi, ak je
potrebné bezodkladne upravi pomery alebo ak je obava, e exekúcia bude ohrozená.
(2) Neodkladným opatrením mono strane uloi najmä, aby
a) poskytla aspoò èas pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovate¾ zo závaných dôvodov nepracuje,
b) zloila peòanú sumu alebo vec do úschovy na súde,
c) nenakladala s urèitými vecami alebo právami,
d) nieèo vykonala, nieèoho sa zdrala alebo nieèo znáala,
e) nevstupovala doèasne do domu alebo bytu, v ktorom
býva osoba, vo vzahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,
f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do
domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto,
kde býva, zdriava sa alebo ktoré pravidelne navtevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duevnú
integritu svojím konaním ohrozuje,
g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou
alebo inými prostriedkami úplne alebo èiastoène nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo
duevná integrita môe by takým konaním ohrozená,
h) sa na urèenú vzdialenos nepribliovala alebo iba
obmedzene pribliovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duevná integrita môe by jej konaním
ohrozená.
(3) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom môe súd nariadi kontrolu dodriavania neodkladným opatrením nariadenej povinnosti technickými
prostriedkami.
§ 326
Náleitosti návrhu neodkladného opatrenia
(1) V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
sa popri náleitostiach aloby pod¾a § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutoèností odôvodòujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, e exekúcia bude ohrozená, opísanie skutoèností hodnoverne
osvedèujúcich dôvodnos a trvanie nároku, ktorému sa
má poskytnú ochrana a musí by z neho zrejmé, akého
neodkladného opatrenia sa navrhovate¾ domáha.
(2) K návrhu musí navrhovate¾ pripoji listiny, na
ktoré sa odvoláva.
§ 327
Ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia neobsahuje predpísané náleitosti alebo je nezrozumite¾ný, alebo neurèitý, súd taký návrh odmietne, ak ide
o také vady, ktoré bránia pokraèovaniu v konaní; ustanovenia o odstraòovaní vád podania sa nepouijú.
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Nariadenie neodkladného opatrenia
§ 328
(1) Ak súd nepostupoval pod¾a § 327, nariadi neodkladné opatrenie, ak sú splnené podmienky pod¾a
§ 325 ods. 1, inak návrh na nariadenie neodkladného
opatrenia zamietne.
(2) O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doruèenia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý spåòa
náleitosti pod¾a § 326. O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia pod¾a § 325 ods. 2 písm. e) rozhodne súd do 24 hodín od doruèenia návrhu.
(3) Uznesenie, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na
nariadenie neodkladného opatrenia, je súd povinný písomne vyhotovi a odosla.
§ 329
(1) Súd môe rozhodnú o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia
strán a bez nariadenia pojednávania. Ak rozhoduje odvolací súd o odvolaní proti uzneseniu o zamietnutí neodkladného opatrenia, umoní sa protistrane vyjadri
k odvolaniu a k návrhu na nariadenie neodkladného
opatrenia.
(2) Pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav
v èase vydania uznesenia súdu prvej intancie.
(3) Ak po vydaní uznesenia, ktorým bol zamietnutý
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, dôjde
k zmene skutkových okolností významných pre rozhodnutie, nezakladá právoplatné rozhodnutie, ktorým
bol zamietnutý návrh na nariadenie neodkladného
opatrenia, prekáku rozhodnutej veci.
§ 330
(1) Súd môe urèi, e neodkladné opatrenie bude trva len po urèený èas.
(2) Ak to povaha veci pripúa, súd môe nariadi neodkladné opatrenie, ktorého obsah by bol totoný s výrokom vo veci samej.
§ 331
Doruèenie uznesenia o neodkladnom opatrení
(1) Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia doruèí súd ostatným stranám a spolu s uznesením, ktorým bolo neodkladné opatrenie nariadené. Ak bol návrh na jeho nariadenie odmietnutý alebo zamietnutý,
uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí ani prípadné odvolanie navrhovate¾a súd ostatným stranám
nedoruèuje; uznesenie odvolacieho súdu im doruèí, len
ak ním bolo neodkladné opatrenie nariadené.
(2) Uznesenie o neodkladnom opatrení súd odole
najneskôr do troch dní od jeho vyhotovenia.
(3) Ak je uznesenie, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie, podkladom na zápis do osobitného
registra, je súd povinný odosla uznesenie v lehote po-
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d¾a odseku 2 aj príslunému orgánu, ktorý osobitný register vedie.
§ 332
Vykonate¾nos neodkladného opatrenia
(1) Neodkladné opatrenie je vykonate¾né doruèením,
ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Neodkladné opatrenie pod¾a § 325 ods. 2 písm. e)
je vykonate¾né jeho vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, je
vykonate¾né, len èo bolo vyhotovené.
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ods. 1 neuloí, pouèí strany, ktorým sa neodkladným
opatrením ukladá urèitá povinnos, e môu poda alobu vo veci samej a o právnych následkoch s tým spojených. Lehotu na podanie aloby súd neurèuje.
(2) Súd vo výroku uznesenia pod¾a odseku 1 uvedie
strany a predmet konania vo veci samej. Konanie vo
veci samej sa môe týka aj nárokov na navrátenie do
pôvodného stavu alebo nárokov na náhradu kody alebo inej ujmy spôsobenej výkonom neodkladného opatrenia.

Zánik a zruenie neodkladného opatrenia

(3) Súd aj bez návrhu uznesenie o neodkladnom
opatrení zruí rozhodnutím, ktorým alobe vo veci samej vyhovel. Ustanovenie § 335 platí primerane.

§ 333

§ 338

Neodkladné opatrenie zanikne, ak uplynul èas, na
ktorý bolo nariadené.
§ 334
Súd na návrh neodkladné opatrenie zruí, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
§ 335
(1) Neodkladné opatrenie nariadené po zaèatí konania vo veci samej súd prvej intancie aj bez návrhu zruí rozhodnutím, ktorým alobu odmieta alebo zamieta
alebo ktorým konanie vo veci samej zastavuje.
(2) Neodkladné opatrenie nariadené po zaèatí konania vo veci samej odvolací súd aj bez návrhu zruí rozhodnutím, ktorým rozhodnutie súdu prvej intancie
mení tak, e alobu zamieta, alebo ktorým konanie vo
veci samej zastavuje. To platí primerane aj na dovolacie
konanie.
(3) Súd v rozhodnutí, ktorým zamietol alobu iba
v èasti alebo ktorým zastavil konanie iba v èasti, vysloví, èi neodkladné opatrenie zruuje alebo ponecháva
v platnosti, zoh¾adòujúc stav konania vo veci samej.
§ 336
(1) Ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred zaèatím konania, môe vo výroku uznesenia uloi navrhovate¾ovi povinnos poda v urèitej lehote alobu vo veci
samej. Súd túto povinnos neuloí najmä vtedy, ak je
predpoklad, e neodkladným opatrením mono dosiahnu trvalú úpravu pomerov medzi stranami.
(2) Súd vo výroku uznesenia pod¾a odseku 1 uvedie
strany a predmet konania vo veci samej.
(3) Súd aj bez návrhu uznesenie o neodkladnom
opatrení zruí, ak aloba nebola v lehote podaná.
(4) Ak bola aloba odmietnutá alebo zamietnutá alebo ak bolo konanie vo veci samej zastavené, platí ustanovenie § 335 primerane.
§ 337
(1) Ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred zaèatím konania a ak navrhovate¾ovi povinnos pod¾a § 336

Ak bolo neodkladné opatrenie nariadené po skonèení
konania vo veci samej alebo ak skôr nariadené neodkladné opatrenie trvá aj po skonèení konania vo veci
samej, súd uznesenie o neodkladnom opatrení na návrh zruí, ak
a) vzh¾adom na stav exekuèného konania u nie je potrebné alebo
b) navrhovate¾ mohol poda návrh na vykonanie exekúcie, ale tak v primeranom èase neurobil.
§ 339
O zruení neodkladného opatrenia môe súd rozhodnú bez pojednávania. V prípadoch neodkladného
opatrenia pod¾a § 334 a 338 majú dotknuté subjekty
právo vyjadri sa k návrhu na zruenie neodkladného
opatrenia.
§ 340
Náhrada kody a inej ujmy
(1) Ak neodkladné opatrenie zaniklo alebo bolo zruené z iného dôvodu ne preto, e sa návrhu vo veci samej vyhovelo, alebo preto, e právo navrhovate¾a bolo
uspokojené, navrhovate¾ je povinný nahradi kodu
a inú ujmu tomu, komu neodkladným opatrením
vznikli.
(2) Odsek 1 sa nepouije, ak bolo nariadené neodkladné opatrenie pod¾a § 325 ods. 2 písm. e); veobecné
ustanovenia o zodpovednosti za kodu tým nie sú dotknuté.
Neodkladné opatrenie
vo veciach práva duevného vlastníctva
§ 341
(1) Neodkladným opatrením môe súd nariadi strane, aby sa zdrala konania, ktorým ohrozuje alebo poruuje právo duevného vlastníctva.
(2) Ak sa neodkladné opatrenie nariaïuje pred konaním vo veci samej, súd urèí lehotu na podanie aloby;
márnym uplynutím tejto lehoty neodkladné opatrenie
zaniká.
(3) Súd môe na návrh úspeného alobcu prizna
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právo zverejni rozsudok alebo jeho èas na trovy alovaného; vo výroku rozsudku urèí rozsah, formu, spôsob zverejnenia a výku trov zverejnenia rozsudku, prípadne výku preddavku, ktorý je potrebné zloi
alobcovi, ktorého alobe sa vyhovelo.
§ 342
(1) Navrhovate¾ neodkladného opatrenia môe navrhnú, aby ten, kto ohrozuje alebo poruuje právo duevného vlastníctva, mohol namiesto zdrania sa takého konania zloi zábezpeku do úschovy súdu na
náhradu kody alebo inej ujmy vzniknutej ohrozovaním alebo poruovaním práva duevného vlastníctva.
O výke zábezpeky rozhodne súd uznesením, v ktorom
urèí výku zábezpeky, ako aj lehotu, v ktorej je potrebné zábezpeku zloi.
(2) Zo zloenej zábezpeky pod¾a odseku 1 sa uspokojí
právoplatne priznaná náhrada kody alebo inej ujmy.
Povinnos nahradi kodu alebo inú ujmu, ktorá nebola z tejto zábezpeky uspokojená, tým nie je dotknutá.
(3) Súd vráti zloenú zábezpeku, ak
a) bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia
pod¾a odseku 1 právoplatne zamietnutý,
b) bolo konanie o návrhu na nariadenie neodkladného
opatrenia právoplatne zastavené,
c) navrhovate¾ nepodal v lehote urèenej súdom alobu
vo veci samej alebo
d) sa návrhu vo veci samej nevyhovelo.
Zabezpeèovacie opatrenie
§ 343
(1) Zabezpeèovacím opatrením môe súd zriadi záloné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlníka na zabezpeèenie peòanej
poh¾adávky verite¾a, ak je obava, e exekúcia bude
ohrozená.
(2) Záloné právo sa zriaïuje vydaním uznesenia
o zabezpeèovacom opatrení. Záloné právo vzniká zápisom do prísluného registra.
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skôr ho nebude moné vykona vôbec alebo len s ve¾kými akosami.
(2) Na zabezpeèenie dôkazu sa primerane pouijú
ustanovenia o dokazovaní.
§ 346
Zabezpeèenie dôkazného prostriedku
vo veciach práva duevného vlastníctva
Pred zaèatím konania, poèas konania a po skonèení
konania vo veci samej môe súd na návrh toho, koho
práva duevného vlastníctva boli ohrozené alebo poruené a kto osvedèil ohrozenie alebo poruenie práva
duevného vlastníctva na úèely vykonania dôkazu,
uznesením o zabezpeèení dôkazného prostriedku zabezpeèi
a) tovar alebo vzorku tovaru, ktorým dochádza k ohrozovaniu alebo poruovaniu práva duevného vlastníctva,
b) materiál a nástroje, ktoré sa pouili na výrobu alebo
rozirovanie tovaru uvedeného v písmene a), alebo
c) dokumentáciu súvisiacu s tovarom uvedeným v písmene a).
§ 347
(1) Ak je to so zrete¾om na povahu a okolnosti sporu
moné a úèelné, súd môe uloi navrhovate¾ovi uznesením povinnos zloi zábezpeku urèenú na zabezpeèenie náhrady kody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla
zabezpeèením dôkazného prostriedku. Výku zábezpeky a lehotu na jej zloenie urèí súd pod¾a okolností prípadu, najmä pod¾a spôsobu zabezpeèenia, povahy
a rozsahu zabezpeèenia dôkazného prostriedku. Ak je
navrhovate¾ov viac, sú povinní zloi zábezpeku spoloène a nerozdielne.
(2) Ak si zabezpeèenie dôkazného prostriedku vyiada trovy, súd uloí navrhovate¾ovi, aby zloil primeraný
preddavok na trovy zabezpeèenia dôkazného prostriedku.

(3) Výkon záloného práva môe nasta a po tom,
ako bola poh¾adávka právoplatne priznaná súdnym
rozhodnutím.

(3) Ak navrhovate¾ v súdom urèenej lehote nezloí zábezpeku pod¾a odseku 1 alebo primeraný preddavok
pod¾a odseku 2, súd uznesenie o zabezpeèení dôkazného prostriedku nevydá a konanie zastaví; zmekanie lehoty nemono odpusti.

§ 344

§ 348

Ustanovenia o neodkladnom opatrení sa pouijú primerane aj na zabezpeèovacie opatrenie.

(1) Uznesenie o zabezpeèení dôkazného prostriedku
súd vydá aj bez výsluchu strán.

DRUHÝ DIEL

Zabezpeèenie dôkazu
a zabezpeèenie dôkazného prostriedku

(2) V uznesení o zabezpeèení dôkazného prostriedku
súd strane uloí, aby vydala dôkazný prostriedok do
úschovy súdu alebo iného vhodného uschovávate¾a,
inak jej bude dôkazný prostriedok odobratý; zároveò
navrhovate¾ovi uloí, aby v urèenej lehote podal alobu.

§ 345

§ 349

(1) Pred zaèatím konania, poèas konania a po skonèení konania vo veci samej mono na návrh zabezpeèi
dôkaz alebo dôkazný prostriedok, ak je obava, e ne-

Uznesenie o zabezpeèení dôkazného prostriedku
a uznesenie o povinnosti zloi zábezpeku pod¾a § 347
ods. 1 sa strane, ktorá dôkazným prostriedkom dispo-

INÉ OPATRENIA SÚDU
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nuje, doruèuje a pri uskutoènení zabezpeèenia dôkazného prostriedku.

inú ujmu, ktorá nebola uspokojená z tejto zábezpeky,
nie je dotknutá.

§ 350

(5) Po uspokojení nároku pod¾a odseku 1 zvynú èas
zloenej zábezpeky súd vráti navrhovate¾ovi.

(1) Uznesenie o zabezpeèení dôkazného prostriedku
súd aj bez návrhu zruí, ak
a) navrhovate¾ nepodal alobu v lehote urèenej súdom,
b) v konaní vo veci samej bol vykonaný dôkaz zabezpeèeného dôkazného prostriedku,
c) konanie vo veci samej bolo právoplatne skonèené
bez toho, aby bol v òom vykonaný dôkaz zabezpeèeného dôkazného prostriedku,
d) odpadnú dôvody, pre ktoré bolo nariadené, alebo
e) navrhovate¾ nezloil zvýenú zábezpeku, ak súd o jej
zvýení rozhodol.
(2) Súd môe zrui uznesenie o zabezpeèení dôkazného prostriedku, ak
a) o to poiada strana, ktorej zabezpeèením dôkazného
prostriedku môe preukázate¾ne vzniknú koda
alebo iná ujma,
b) strana, ktorej sa ukladá povinnos vyda do úschovy
dôkazný prostriedok, navrhne, e zloí do úschovy
súdu alebo iného vhodného uschovávate¾a zábezpeku na náhradu kody alebo inej ujmy, ktorá by mohla vzniknú navrhovate¾ovi zruením uznesenia
o zabezpeèení dôkazného prostriedku; výku zábezpeky a lehotu na jej zloenie urèí súd so zrete¾om na
povahu a okolnosti sporu, najmä pod¾a výky kody
alebo inej ujmy hroziacej navrhovate¾ovi, alebo
c) je to so zrete¾om na povahu a okolnosti sporu moné
a úèelné.

§ 352
(1) Náhrada kody alebo inej ujmy právoplatne priznaná navrhovate¾ovi sa uspokojí zo zábezpeky zloenej tým, komu sa uloila povinnos, aby dôkazný prostriedok vydal. Povinnos nahradi kodu alebo inú
ujmu, ktorá nebola uspokojená z tejto zábezpeky, nie je
dotknutá.
(2) Po uspokojení nároku pod¾a odseku 1 zvynú èas
zábezpeky súd vráti tomu, kto ju zloil.
§ 353
Súd vráti navrhovate¾ovi zábezpeku, ak
a) v lehote pod¾a § 351 nebola podaná aloba na náhradu kody alebo
b) bola podaná aloba na náhradu kody alebo inej
ujmy spôsobenej zabezpeèením dôkazného prostriedku a je to so zrete¾om na povahu a okolnosti
sporu moné a úèelné.
TVRTÁ HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIE
§ 354

(3) Zabezpeèený dôkazný prostriedok sa po právoplatnosti uznesenia o zruení zabezpeèenia dôkazného
prostriedku vráti tomu, kto ho vydal alebo komu bol
odobratý.

Na konanie pod¾a tejto èasti sa primerane pouijú
veobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené
inak.

§ 351

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

(1) Navrhovate¾ zodpovedá za kodu alebo inú ujmu,
ktorá vznikla zabezpeèením dôkazného prostriedku,
ibae by ku kode alebo inej ujme dolo aj inak.

PRVÁ HLAVA

(2) Právo pod¾a odseku 1 mono uplatni alobou
na náhradu kody alebo inej ujmy do troch mesiacov
odo dòa
a) zruenia uznesenia o zabezpeèení dôkazného prostriedku z dôvodu, e navrhovate¾ nepodal alobu vo
veci samej,
b) právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na
zabezpeèenie dôkazného prostriedku,
c) právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania
o návrhu na zabezpeèenie dôkazného prostriedku
alebo
d) právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Prípustnos odvolania

(3) Zmekanie lehoty pod¾a odseku 2 nemono odpusti.
(4) Právoplatne priznaná náhrada kody alebo inej
ujmy sa uspokojí zo zábezpeky zloenej navrhovate¾om; ak táto zábezpeka nepostaèuje na uspokojenie
vetkých pokodených, súd ju rozdelí medzi nich pomerne. Povinnos navrhovate¾a nahradi kodu alebo

TVRTÁ ÈAS

ODVOLANIE

§ 355
(1) Proti rozsudku súdu prvej intancie je prípustné
odvolanie, ak to zákon nevyluèuje.
(2) Proti uzneseniu súdu prvej intancie je prípustné
odvolanie, ak to zákon pripúa.
§ 356
Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku
a) vydanému na základe uznania nároku alebo vzdania
sa nároku okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, e neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia,
b) pre zmekanie okrem prípadov odvolania podaného
z dôvodu, e neboli splnené podmienky na vydanie
takého rozhodnutia.
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§ 357
Odvolanie je prípustné proti uzneseniu súdu prvej
intancie o
a) zastavení konania,
b) odmietnutí podania vo veci samej,
c) odmietnutí aloby na obnovu konania,
d) návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia
alebo zabezpeèovacieho opatrenia,
e) zruení neodkladného opatrenia alebo zabezpeèovacieho opatrenia pod¾a § 334 a 335 ods. 1,
f) návrhu na opravu chýb v písaní a poèítaní a iných
zrejmých nesprávností, okrem odôvodnenia,
g) zamietnutí návrhu na doplnenie rozsudku,
h) zamietnutí návrhu na zruenie rozsudku pre zmekanie,
i) návrhu na predbenú vykonate¾nos rozsudku,
j) odklade vykonate¾nosti rozhodnutia,
k) povinnosti zloi zábezpeku vo veciach práva duevného vlastníctva,
l) zabezpeèení dôkazného prostriedku,
m) nároku na náhradu trov konania,
n) preruení konania pod¾a § 162 ods. 1 písm. a)
a § 164,
o) návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia, o návrhu
na vyhlásenie vykonate¾nosti cudzieho rozhodnutia
a vo veciach výkonu cudzieho rozhodnutia.
§ 358
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je
prípustné.
Subjekty oprávnené poda odvolanie
§ 359
Odvolanie môe poda strana, v ktorej neprospech
bolo rozhodnutie vydané.
§ 360
(1) Odvolanie môe poda intervenient, ak tvorí so
stranou pod¾a § 359 nerozluèné spoloèenstvo pod¾a
§ 77.
(2) V ostatných prípadoch môe intervenient poda
odvolanie so súhlasom strany pod¾a § 359.
(3) Lehota na podanie odvolania plynie od doruèenia
rozhodnutia intervenientovi.
§ 361
(1) Prokurátor môe poda odvolanie, ak sa konanie
zaèalo jeho alobou alebo ak do konania vstúpil.
(2) Prokurátor môe do konania vstúpi aj po vydaní
rozhodnutia súdu prvej intancie, ak rozhodnutie nenadobudlo právoplatnos.
§ 362
Lehota na podanie odvolania
(1) Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doruèenia
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rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doruèenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy.
(2) Odvolanie je podané vèas aj vtedy, ak bolo v lehote
podané na príslunom odvolacom súde.
(3) Odvolanie je podané vèas aj vtedy, ak bolo podané
po uplynutí lehoty pod¾a odseku 1 preto, e odvolate¾ sa
spravoval nesprávnym pouèením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje pouèenie
o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne pouèenie o tom, e odvolanie nie je prípustné,
mono poda odvolanie do troch mesiacov od doruèenia
rozhodnutia.
(4) Odvolanie je podané vèas aj vtedy, ak bolo podané
na nepríslunom súde preto, e odvolate¾ sa spravoval
nesprávnym pouèením o súde príslunom na podanie
odvolania. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie neobsahuje
pouèenie o súde príslunom na podanie odvolania.
Náleitosti odvolania
§ 363
V odvolaní sa popri veobecných náleitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie povauje za nesprávne (odvolacie dôvody) a èoho
sa odvolate¾ domáha (odvolací návrh).
§ 364
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môe odvolate¾ rozíri len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
§ 365
Odvolacie dôvody
(1) Odvolanie mono odôvodni len tým, e
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemonil
strane, aby uskutoèòovala jej patriace procesné práva v takej miere, e dolo k porueniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúèený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla ma za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej intancie nevykonal navrhnuté dôkazy,
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutoèností,
f) súd prvej intancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretoe sú prípustné ïalie prostriedky procesnej obrany alebo ïalie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej intancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej mono
odôvodni aj tým, e právoplatné uznesenie súdu prvej
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intancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala
vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení
odvolacieho konania.

(3) Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie
mono meni a dopåòa len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

(3) Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté,
vzalo spä, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

§ 366

(4) Ak sa odvolanie vzalo spä sèasti, pouijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.

Novoty v odvolacom konaní

§ 370

Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred
súdom prvej intancie, mono v odvolaní poui len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúèenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má by nimi preukázané, e v konaní dolo k vadám,
ktoré mohli ma za následok nesprávne rozhodnutie
vo veci alebo
d) ich odvolate¾ bez svojej viny nemohol uplatni v konaní pred súdom prvej intancie.

(1) Ak je aloba vzatá spä po rozhodnutí súdu prvej
intancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnos, odvolací súd rozhodne o pripustení spävzatia.

§ 367
Úèinky odvolania
(1) Ak podá ten, kto je na to oprávnený, vèas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie právoplatnos, dokia¾
o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd.
(2) Ak sa rozhodlo o nieko¾kých právach so samostatným skutkovým základom alebo ak sa rozhodnutie
týka nieko¾kých subjektov a ide o samostatné spoloèenstvo pod¾a § 76 a odvolanie sa výslovne vzahuje len
na niektoré práva alebo na niektoré subjekty, nie je
právoplatnos výroku, ktorý nie je napadnutý, odvolaním dotknutá. To neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý odvolaním nebol výslovne dotknutý, alebo ak urèitý spôsob usporiadania
vzahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.
(3) Právoplatnos ostatných výrokov nie je dotknutá
ani vtedy, ak odvolanie smeruje len proti výroku o trovách konania, o prísluenstve poh¾adávky, o jej splatnosti alebo o predbenej vykonate¾nosti.
Dispozièné procesné úkony
s predmetom konania
§ 368
Osoba oprávnená poda odvolanie sa môe odvolania
vzda. Vzda sa odvolania mono len voèi súdu, a to a
po vyhlásení rozhodnutia.
§ 369
(1) Dokia¾ o odvolaní nebolo rozhodnuté, mono ho
vzia spä. Ak odvolate¾ vzal odvolanie spä, nemôe ho
poda znova.
(2) Ak odvolate¾ vezme odvolanie spä, právoplatnos
napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedolo. Lehoty, ktoré majú plynú od

(2) Súd spävzatie aloby nepripustí, ak s tým protistrana z ványch dôvodov nesúhlasí. Ak spävzatie aloby pripustí, odvolací súd zruí rozhodnutie súdu prvej intancie a konanie zastaví.
(3) Ak je aloba vzatá spä sèasti, pouijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.
§ 371
alobu nemono v odvolacom konaní meni.
§ 372
V odvolacom konaní nemono uplatni práva voèi alobcovi vzájomnou alobou.
Úkony súdu prvej intancie
§ 373
(1) Ak odvolanie obsahuje odstránite¾né vady, súd
prvej intancie vyzve odvolate¾a, aby chýbajúce náleitosti doplnil, a pouèí ho o následkoch neodstránenia
vád odvolania. Súd nevyzýva na doplnenie odvolacích
dôvodov.
(2) Po odstránení vád pod¾a odseku 1 súd prvej intancie rozhodne o vyrubení súdneho poplatku za podané odvolanie a o návrhoch na oslobodenie od súdneho poplatku.
(3) Odvolanie doruèí súd prvej intancie ostatným
subjektom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu
vo veci samej, vyzve ich, aby sa k odvolaniu vyjadrili,
a urèí na vyjadrenie lehotu nie kratiu ako desa dní.
(4) Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky
procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené pred súdom
prvej intancie, mono uplatni za splnenia podmienok
pod¾a § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k odvolaniu.
§ 374
(1) Súd prvej intancie doruèí odvolate¾ovi vyjadrenie
k odvolaniu a umoní mu vyjadri sa k nemu najneskôr
v lehote desa dní od doruèenia.
(2) K vyjadreniu odvolate¾a pod¾a odseku 1 môe pro-
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tistrana poda vyjadrenie v lehote desa dní od jej doruèenia.
(3) Podania pod¾a odsekov 1 a 2 doruèí súd prvej intancie ostatným subjektom. Ïalie podania strán sa
doruèujú, len ak je to potrebné na zachovanie práva na
spravodlivý proces.
§ 375
Ak odvolanie smeruje proti uzneseniu, proti ktorému
nie je prípustné, odvolanie sa predloí odvolaciemu
súdu a po vydaní rozhodnutia vo veci samej.
§ 376
Autoremedúra
Ak bolo podané odvolanie proti uzneseniu, súd prvej
intancie môe uznesenie zrui, ak odvolaniu v celom
rozsahu vyhovie a z uznesenia nenadobudla doposia¾
práva iná osoba ako odvolate¾.
§ 377
Po vykonaní úkonov pod¾a § 373 a 375 predloí súd
prvej intancie bezodkladne vec odvolaciemu súdu.
§ 378
Konanie na odvolacom súde
(1) Na konanie na odvolacom súde sa primerane pouijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej intancie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na odvolacie konanie sa nepouije ustanovenie
o pristúpení subjektov.
§ 379
Viazanos rozsahom odvolania
Odvolací súd je rozsahom odvolania viazaný okrem
prípadov, ak
a) od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok,
ktorý odvolaním nebol dotknutý,
b) ide o nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77 a odvolanie
podal len niektorý zo subjektov,
c) urèitý spôsob usporiadania vzahu medzi stranami
vyplýva z osobitného predpisu.
§ 380
Viazanos odvolacími dôvodmi
(1) Odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný.
(2) Na vady, ktoré sa týkajú procesných podmienok,
prihliadne odvolací súd, aj keï neboli v odvolacích dôvodoch uplatnené.
§ 381
Odvolací súd nie je viazaný odvolacím návrhom.
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§ 382
Ak má odvolací súd za to, e sa na vec vzahuje ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, ktoré pri doterajom rozhodovaní veci nebolo pouité a je
pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve strany, aby sa
k monému pouitiu tohto ustanovenia vyjadrili.
§ 383
Viazanos skutkovým stavom
Odvolací súd je viazaný skutkovým stavom tak, ako
ho zistil súd prvej intancie okrem prípadov, ak dokazovanie zopakuje alebo doplní.
§ 384
Dokazovanie na odvolacom súde
(1) Ak má odvolací súd za to, e súd prvej intancie
dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam, dokazovanie v potrebnom rozsahu zopakuje sám.
(2) Odvolací súd môe doplni dokazovanie vykonaním ïalích dôkazov navrhnutých stranou, ak ich nevykonal súd prvej intancie, hoci ich strana navrhla.
(3) Odvolací súd môe doplni dokazovanie za podmienok uvedených v § 366.
(4) Aj bez návrhu môe odvolací súd vykona dôkazy
na zistenie, èi sú splnené procesné podmienky.
§ 385
Pojednávanie
(1) Na prejednanie odvolania nariadi odvolací súd
pojednávanie vdy, ak je potrebné zopakova alebo doplni dokazovanie alebo to vyaduje dôleitý verejný záujem.
(2) Ak odvolací súd nariadi pojednávanie, na jeho zaèiatku podá predseda alebo poverený èlen senátu správu o doterajom priebehu konania. Potom sa vyjadria
strany a iné subjekty konania a prednesú svoje návrhy.
Rozhodnutie o odvolaní
§ 386
Odvolací súd odmietne odvolanie, ak
a) bolo podané oneskorene,
b) bolo podané neoprávnenou osobou,
c) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné, alebo
d) nemá náleitosti pod¾a § 363, ak pre vady odvolania
nemono v odvolacom konaní pokraèova.
§ 387
(1) Odvolací súd rozhodnutie súdu prvej intancie
potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.
(2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotoòuje
s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môe sa
v odôvodnení obmedzi len na skontatovanie správ-
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nosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplni na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ïalie dôvody.
(3) Odvolací súd sa v odôvodnení musí zaobera aj
podstatnými vyjadreniami strán prednesenými v konaní na súde prvej intancie, ak sa s nimi nevysporiadal
v odôvodnení rozhodnutia súd prvej intancie. Odvolací súd sa musí v odôvodnení vysporiada s podstatnými
tvrdeniami uvedenými v odvolaní.
§ 388
Odvolací súd rozhodnutie súdu prvej intancie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie,
ani na jeho zruenie.
§ 389
(1) Odvolací súd rozhodnutie súdu prvej intancie
zruí, len ak
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemonil
strane, aby uskutoèòovala jej patriace procesné práva v takej miere, e dolo k porueniu práva na spravodlivý proces, ak tento nedostatok nemono napravi v konaní pred odvolacím súdom,
c) súd prvej intancie v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci nevykonal navrhované dôkazy, ak
nie je úèelné doplni dokazovanie odvolacím súdom,
alebo
d) nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.
(2) Ak sú dané odvolacie dôvody pod¾a § 365 ods. 2,
odvolací súd zruí odvolaním napadnuté rozhodnutie
vo veci samej a zároveò zruí aj právoplatné uznesenie,
ktoré rozhodnutiu vo veci samej predchádzalo.
§ 390
Odvolací súd sám rozhodne vo veci, ak
a) rozhodnutie súdu prvej intancie bolo u raz odvolacím súdom zruené, vec bola vrátená na ïalie konanie a nové rozhodnutie a
b) odvolací súd koná a rozhoduje o odvolaní proti novému rozhodnutiu súdu prvej intancie.
§ 391
(1) Ak odvolací súd zruí rozhodnutie, môe pod¾a
povahy veci vráti vec súdu prvej intancie na ïalie
konanie a nové rozhodnutie, prerui konanie, schváli
zmier, zastavi konanie alebo postúpi vec orgánu, do
ktorého právomoci vec patrí.
(2) Ak bolo rozhodnutie zruené a ak bola vec vrátená
na ïalie konanie a nové rozhodnutie, súd prvej intancie je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.
(3) Ak odvolací súd zruí rozhodnutie súdu prvej intancie a vráti mu vec na ïalie konanie a nové rozhodnutie, je povinný v odôvodnení rozhodnutia uvies aj to,
ako má súd prvej intancie vo veci ïalej postupova.
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§ 392
Odvolací súd rozhoduje rozsudkom, ak potvrdzuje
rozsudok alebo mení rozsudok; inak rozhoduje uznesením.
§ 393
(1) Odvolací súd v písomnom vyhotovení rozhodnutia uvedie oznaèenie súdu, mená a priezviská sudcov
rozhodujúcich vo veci, presné oznaèenie strán a ich zástupcov, iných subjektov, oznaèenie prejednávanej
veci, výrok, odôvodnenie, pouèenie o prípustnosti dovolania, lehote na podanie dovolania, o náleitostiach
dovolania a povinnom zastúpení advokátom v dovolacom konaní, deò a miesto vyhlásenia.
(2) V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd uvedie
struèný obsah napadnutého rozhodnutia, podstatné
zhrnutie skutkových tvrdení a právnych argumentov
strán v odvolacom konaní, prípadne ïalích subjektov,
ktoré dôkazy v odvolacom konaní vykonal a ako ich vyhodnotil, zistený skutkový stav a právne posúdenie veci, prípadne odkáe na ustálenú rozhodovaciu prax;
ustanovenia § 387 ods. 2 a 3 tým nie sú dotknuté. Odôvodnenie rozhodnutia senátu obsahuje aj pomer hlasov, akým bolo rozhodnutie prijaté.
(3) Ak sa súd odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe, odôvodnenie rozhodnutia obsahuje aj dôkladné
odôvodnenie tohto odklonu.
(4) Jednotlivé odseky odôvodnenia rozhodnutia sa
oznaèujú arabskými èíslicami.
§ 394
(1) Ak rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo prijaté
jednomyse¾ne, sudca, ktorý nesúhlasí s väèinovým
rozhodnutím odvolacieho senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odliné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu a aby sa doruèilo stranám.
(2) Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpisujú vetci èlenovia senátu. Ak rozhodnutie nemôe podpísa
predseda senátu alebo iný èlen senátu, podpíu ho
zvyní èlenovia senátu; dôvod sa na písomnom vyhotovení poznamená.
§ 395
Súd prvej intancie doruèí rozhodnutie o odvolaní,
ak ho nedoruèí odvolací súd priamo.
§ 396
Trovy odvolacieho konania
(1) Ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej
intancie sa pouijú aj na odvolacie konanie.
(2) Ak odvolací súd zmení rozhodnutie, rozhodne aj
o nároku na náhradu trov konania na súde prvej intancie.
(3) Ak odvolací súd zruí rozhodnutie a ak vráti vec
súdu prvej intancie na ïalie konanie, rozhodne o ná-
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hrade trov súd prvej intancie v novom rozhodnutí
o veci.

ak tvoril so stranou pod¾a § 400 nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77.

DRUHÁ HLAVA

§ 402

ALOBA NA OBNOVU KONANIA
Prípustnos aloby na obnovu konania
§ 397
Proti právoplatnému rozsudku je prípustná aloba
na obnovu konania, ak
a) sú tu skutoènosti, rozhodnutia alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré
ten, kto podal alobu na obnovu konania, bez svojej
viny nemohol poui v pôvodnom konaní, ak môu
privodi pre neho priaznivejie rozhodnutie vo veci,
b) mono vykona dôkazy, ktoré sa nemohli vykona
v pôvodnom konaní, ak môu privodi pre stranu
priaznivejie rozhodnutie vo veci,
c) bolo rozhodnuté v neprospech strany v dôsledku
trestného èinu sudcu, iných subjektov konania
alebo inej osoby zúèastnenej na konaní,
d) Európsky súd pre ¾udské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, e rozhodnutím
súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli
poruené základné ¾udské práva alebo slobody strany a závané dôsledky tohto poruenia neboli odstránené priznaným spravodlivým zadosuèinením,
e) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie alebo Komisie, ktoré
je pre strany záväzné, alebo
f) monos jeho preskúmania vyplýva z osobitného
predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom rozhodnutia slovenského súdu v inom èlenskom táte
Európskej únie.
§ 398
aloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, ak
mono dôvody obnovy vzahova aj na predpoklady, za
ktorých sa zmier schva¾oval; to platí primerane aj o platobnom rozkaze, ktorý nadobudol právoplatnos.
§ 399
aloba na obnovu konania nie je prípustná proti rozhodnutiu, ktorého zmenu alebo zruenie mono dosiahnu inak.
Subjekty oprávnené poda alobu
na obnovu konania
§ 400
alobu na obnovu konania môe poda strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
§ 401
alobu na obnovu konania môe poda intervenient,

Prokurátor môe poda alobu na obnovu konania,
ak sa konanie zaèalo jeho alobou alebo ak do konania
vstúpil.
Lehota na podanie aloby
na obnovu konania
§ 403
(1) aloba na obnovu konania sa podáva v lehote
troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal alobu na obnovu konania, mohol dozvedie o dôvode obnovy, alebo
odo dòa, keï ho mohol uplatni.
(2) aloba na obnovu konania sa podáva najneskôr
v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 404
Za splnenia podmienok pod¾a § 403 ods. 1 po troch
rokoch od právoplatnosti rozhodnutia mono poda alobu na obnovu konania, ak
a) bol trestný rozsudok, na podklade ktorého sa v civilnom súdnom konaní priznalo právo, neskôr pod¾a
trestnoprávnych predpisov zruený,
b) nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami,
ktoré v pôvodnom konaní nebolo moné poui,
alebo
c) ide o dôvody obnovy konania uvedené v § 397
písm. c) a e).
§ 405
Odpustenie zmekania lehoty na podanie aloby na
obnovu konania nie je prípustné.
Náleitosti aloby na obnovu konania
§ 406
V alobe na obnovu konania sa popri veobecných
náleitostiach podania uvedie oznaèenie rozhodnutia,
proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa napáda, dôvody obnovy konania, skutoènosti, ktoré svedèia o tom,
e aloba je podaná vèas, dôkazy, ktorými sa má dôvodnos aloby preukáza, ako aj to, èoho sa domáha ten,
kto obnovu konania navrhuje.
§ 407
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, mono rozíri len poèas trvania lehoty na podanie aloby na obnovu konania.
§ 408
Dôvody obnovy konania mono meni len poèas trvania lehoty na podanie aloby na obnovu konania.
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Konanie o alobe na obnovu konania
§ 409
Na konanie o alobe na obnovu konania sa primerane
pouijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej intancie.
§ 410
alobu na obnovu konania prejedná súd, ktorý o veci
rozhodoval v prvej intancii.
§ 411
(1) Rozsahom a dôvodmi aloby na obnovu konania
je súd viazaný.
(2) Súd nie je viazaný rozsahom aloby ak odvolací
súd nie je viazaný rozsahom odvolania.
§ 412
(1) Súd môe na návrh odloi vykonate¾nos napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné osobitného
zrete¾a.
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(3) Právne vzahy niekoho iného ne strany nie sú odloením právoplatnosti pod¾a odseku 2 dotknuté.
Postup po povolení obnovy konania
§ 416
Len èo nadobudne rozsudok o povolení obnovy konania právoplatnos, súd bez ïalieho vec znova prejedná. Pritom prihliadne na vetko, èo vylo najavo v pôvodnom konaní aj v obnovenom konaní.
§ 417
(1) Ak súd zistí, e napadnuté rozhodnutie je vecne
správne, zamietne rozsudkom návrh na jeho zmenu.
(2) Ak súd napadnuté rozhodnutie vo veci samej
zmení, novým rozhodnutím nahradí pôvodné rozhodnutie.
(3) V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd o nároku
na náhradu trov pôvodného konania i obnoveného konania.
§ 418

(2) Ak nejde o rozhodnutie, ktoré ukladá povinnos
plni, môe súd na návrh odloi jeho právoplatnos, ak
sú tu dôvody hodné osobitného zrete¾a; ustanovenie
§ 230 tým nie je dotknuté.

Právne vzahy niekoho iného ne strany nemôu by
novým rozhodnutím dotknuté.

(3) Právne vzahy niekoho iného ne strany nie sú odloením právoplatnosti pod¾a odseku 2 dotknuté.

DOVOLANIE

§ 413
(1) Súd uznesením odmietne alobu na obnovu konania, ak
a) bola podaná oneskorene,
b) bola podaná neoprávnenou osobou,
c) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustná,
d) ide o dôvod uvedený v § 129 alebo
e) je zjavne nedôvodná.
(2) Ak sa postupuje pod¾a odseku 1, alobu na obnovu konania netreba doruèova ostatným subjektom na
vyjadrenie.
§ 414
Ak súd alobu na obnovu konania neodmietne, rozhodne rozsudkom, èi obnovu konania povolí alebo zamietne.
§ 415
(1) Právoplatnosou rozsudku o povolení obnovy konania sa odkladá vykonate¾nos napadnutého rozhodnutia.
(2) Ak nejde o rozhodnutie, ktoré ukladá povinnos
plni, právoplatnosou rozsudku o povolení obnovy konania sa odkladá právoplatnos napadnutého rozhodnutia.

TRETIA HLAVA

Prípustnos dovolania
§ 419
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúa.
§ 420
Dovolanie je prípustné proti kadému rozhodnutiu
odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie konèí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilos samostatne kona pred
súdom v plnom rozsahu a nekonal za òu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa u prv právoplatne rozhodlo alebo
v tej istej veci sa u prv zaèalo konanie,
e) rozhodoval vylúèený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemonil
strane, aby uskutoèòovala jej patriace procesné práva v takej miere, e dolo k porueniu práva na spravodlivý proces.
§ 421
(1) Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvola-
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cieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej intancie, ak rozhodnutie odvolacieho
súdu záviselo od vyrieenia právnej otázky,
a) pri ktorej rieení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ete
nebola vyrieená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.
(2) Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie
je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti
uzneseniu pod¾a § 357 písm. a) a n).
§ 422
(1) Dovolanie pod¾a § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peòanom plnení neprevyuje desanásobok minimálnej mzdy;
na prísluenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peòanom plnení v sporoch s ochranou slabej strany neprevyuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na prísluenstvo
sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len prísluenstvo poh¾adávky a výka prísluenstva v èase zaèatia dovolacieho konania neprevyuje sumu pod¾a
písmen a) a b).
(2) Na urèenie výky minimálnej mzdy v prípadoch
uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deò podania aloby na súde prvej intancie.
§ 423
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.
Subjekty oprávnené poda dovolanie
§ 424
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(2) Dovolanie je podané vèas aj vtedy, ak bolo v lehote
podané na príslunom odvolacom alebo dovolacom
súde.
§ 428
Náleitosti dovolania
V dovolaní sa popri veobecných náleitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie povauje za nesprávne (dovolacie dôvody) a èoho sa dovolate¾ domáha (dovolací návrh).
§ 429
(1) Dovolate¾ musí by v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolate¾a musia by spísané advokátom.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolate¾om fyzická osoba, ktorá má vysokokolské
právnické vzdelanie druhého stupòa,
b) dovolate¾om právnická osoba a jej zamestnanec alebo èlen, ktorý za òu koná má vysokokolské právnické vzdelanie druhého stupòa,
c) dovolate¾ v sporoch s ochranou slabej strany pod¾a
druhej hlavy tretej èasti tohto zákona zastúpený
osobou zaloenou alebo zriadenou na ochranu spotrebite¾a, osobou oprávnenou na zastupovanie pod¾a predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane
pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou
a ak ich zamestnanec alebo èlen, ktorý za ne koná
má vysokokolské právnické vzdelanie druhého
stupòa.
§ 430

Dovolanie môe poda strana, v ktorej neprospech
bolo rozhodnutie vydané.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môe dovolate¾ rozíri len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

§ 425

Dovolacie dôvody

Dovolanie môe poda intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77.

§ 431

§ 426
Prokurátor môe poda dovolanie, ak sa konanie zaèalo jeho alobou alebo ak do konania vstúpil.
§ 427
Lehota na podanie dovolania
(1) Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od
doruèenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej intancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie
znovu od doruèenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy.

(1) Dovolanie prípustné pod¾a § 420 mono odôvodni iba tým, e v konaní dolo k vade uvedenej v tomto
ustanovení.
(2) Dovolací dôvod sa vymedzí tak, e dovolate¾ uvedie, v èom spoèíva táto vada.
§ 432
(1) Dovolanie prípustné pod¾a § 421 mono odôvodni iba tým, e rozhodnutie spoèíva v nesprávnom právnom posúdení veci.
(2) Dovolací dôvod sa vymedzí tak, e dovolate¾ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne,
a uvedie, v èom spoèíva nesprávnos tohto právneho
posúdenia.
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§ 433
Dovolací dôvod nemono vymedzi tak, e dovolate¾
poukáe na svoje podania pred súdom prvej intancie
alebo pred odvolacím súdom.
§ 434
Dovolacie dôvody mono meni a dopåòa len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.
§ 435
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b) ide o nerozluèné spoloèenstvo pod¾a § 77 a dovolanie
podal len niektorý zo subjektov,
c) urèitý spôsob usporiadania vzahu medzi stranami
vyplýva z osobitného predpisu.
§ 440
Dovolací súd je dovolacími dôvodmi viazaný.
§ 441
Dovolací súd nie je viazaný dovolacím návrhom.

V dovolaní nemono uplatòova nové prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutoèností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a vèasnosti podaného dovolania.

Dovolací súd je viazaný skutkovým stavom tak, ako
ho zistil odvolací súd.

Úkony súdu prvej intancie

§ 443

§ 436

Dovolací súd rozhodne o dovolaní spravidla bez pojednávania; pojednávanie môe nariadi, ak to povauje za potrebné.

(1) Ak má dovolanie vady pod¾a § 429 a dovolate¾ nebol riadne o povinnosti pod¾a § 429 pouèený v odvolacom konaní, súd prvej intancie vyzve dovolate¾a na odstránenie vád a pouèí ho o následkoch neodstránenia
vád dovolania.
(2) Po odstránení vád pod¾a odseku 1 súd prvej intancie rozhodne o vyrubení súdneho poplatku za podané dovolanie a o návrhoch na oslobodenie od súdneho poplatku.
(3) Dovolanie doruèí súd prvej intancie protistrane, vyzve ju, aby sa k dovolaniu vyjadrila a urèí na vyjadrenie lehotu nie kratiu ako desa dní. Na neskôr
podané vyjadrenie sa neprihliada.
(4) Ak sa protistrana vyjadrí k dovolaniu v lehote
pod¾a odseku 3, vyjadrenie sa doruèí dovolate¾ovi.
§ 437
Po uplynutí lehôt pod¾a § 436 ods. 3 predloí súd prvej intancie bezodkladne vec dovolaciemu súdu na
rozhodnutie o dovolaní.
§ 438
Konanie na dovolacom súde
(1) Na konanie na dovolacom súde sa primerane pouijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej intancie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na dovolacie konanie sa nepouijú ustanovenia
o pristúpení subjektov, o zmene a spävzatí aloby
a o vzájomnej alobe.
§ 439
Viazanos rozsahom dovolania
Dovolací súd je rozsahom dovolania viazaný okrem
prípadov, ak
a) od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok,
ktorý dovolaním nebol dotknutý,

§ 442

§ 444
(1) Dovolací súd môe na návrh odloi vykonate¾nos napadnutého rozhodnutia, ak sú tu dôvody hodné
osobitného zrete¾a.
(2) Ak nejde o rozhodnutie, ktoré ukladá povinnos
plni, dovolací súd môe na návrh odloi jeho právoplatnos, ak sú tu dôvody hodné osobitného zrete¾a;
ustanovenie § 230 tým nie je dotknuté.
(3) Právne vzahy niekoho iného ne strany nie sú odloením právoplatnosti pod¾a odseku 2 dotknuté.
§ 445
(1) Dovolací súd dovolacie konanie preruí aj vtedy,
ak rozhodol, e poiada Európsky súd pre ¾udské práva
o vydanie poradného stanoviska k zásadným otázkam
týkajúcim sa výkladu alebo uplatòovania práv a slobôd
uvedených v Dohovore o ochrane ¾udských práv a základných slobôd.
(2) Ak je konanie pod¾a odseku 1 preruené, dovolací
súd môe v dovolacom konaní pokraèova, ak Európsky súd pre ¾udské práva poradné stanovisko nevydal
a sú na to závané dôvody.
Rozhodnutie o dovolaní
§ 446
Ak dovolate¾ vezme dovolanie spä, dovolací súd dovolacie konanie zastaví.
§ 447
Dovolací súd odmietne dovolanie, ak
a) bolo podané oneskorene,
b) bolo podané neoprávnenou osobou,
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c) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné,
d) nemá náleitosti pod¾a § 428,
e) neboli splnené podmienky pod¾a § 429 alebo
f) nie je odôvodnené prípustnými dovolacími dôvodmi
alebo ak dovolacie dôvody nie sú vymedzené spôsobom uvedeným v § 431 a 435.
§ 448
Dovolací súd zamietne dovolanie, ak dovolanie nie je
dôvodné.
§ 449
(1) Ak je dovolanie dôvodné, dovolací súd napadnuté
rozhodnutie zruí.
(2) Dovolací súd zruí aj rozhodnutie súdu prvej intancie, len ak nápravu nemono dosiahnu iba zruením rozhodnutia odvolacieho súdu.
(3) Dovolací súd môe zmeni napadnuté rozhodnutie, ak je dovolanie dôvodné a mal za to, e sám môe
rozhodnú vo veci.
§ 450
Ak dovolací súd zruí napadnuté rozhodnutie, môe
pod¾a povahy veci vráti vec odvolaciemu súdu alebo
súdu prvej intancie na ïalie konanie, zastavi konanie, prípadne postúpi vec orgánu, do ktorého právomoci patrí.
§ 451
(1) Dovolací súd rozhoduje rozsudkom, ak zamieta
dovolanie proti rozsudku alebo ak mení rozsudok; inak
rozhoduje uznesením.
(2) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia sa primerane vzahuje ustanovenie § 393 ods. 2 a 4.
(3) V odôvodnení uznesenia, ktorým bolo dovolanie
odmietnuté alebo ktorým bolo konanie o dovolaní zastavené, dovolací súd struène uvedie iba dôvod svojho
rozhodnutia. Rozhodnutie o trovách dovolacieho konania nemusí v takom prípade odôvodòova.
§ 452
(1) Ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej
veci, ktorá u bola aspoò v piatich prípadoch predmetom konania pred dovolacím súdom na základe skorieho dovolania podaného tým istým dovolate¾om,
môe v odôvodnení svojho rozhodnutia poukáza u len
na svoje skorie rozhodnutia a ak sa v celom rozsahu
stotoòuje s ich odôvodnením, ïalie dôvody u neuvádza.
(2) Ak dovolací súd dovolanie odmietne ako neprípustné alebo zamietne ako nedôvodné v prípade uvedenom v odseku 1, uloí advokátovi, ktorý dovolanie podpísal, pokutu do 500 eur. Tento advokát má postihové
právo proti svojmu klientovi, len ak dovolanie podal na
jeho osobitný písomný príkaz.
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§ 453
Trovy dovolacieho konania
(1) Ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej
intancie sa primerane pouijú na dovolacie konanie.
(2) Ak dovolací súd zmení rozhodnutie, rozhodne aj
o nároku na náhradu trov konania na súde prvej intancie, o nároku na náhradu trov odvolacieho konania
a o nároku na náhradu trov dovolacieho konania.
(3) Ak dovolací súd zruí rozhodnutie a ak vráti vec
odvolaciemu súdu alebo súdu prvej intancie na ïalie
konanie, rozhodne tento súd o trovách pôvodného konania a o trovách dovolacieho konania.
Ïalí priebeh konania
§ 454
Súd, ktorému bola vec vrátená na ïalie konanie, doruèí rozhodnutie o dovolaní, ak ho nedoruèí dovolací
súd priamo.
§ 455
Ak bolo rozhodnutie zruené a ak bola vec vrátená na
ïalie konanie a nové rozhodnutie, súd prvej intancie
a odvolací súd sú viazaní právnym názorom dovolacieho súdu.
§ 456
Právne vzahy niekoho iného ne strany nemôu by
novým rozhodnutím dotknuté.
§ 457
Právoplatné rozhodnutia dovolacieho súdu môu by
oznaèované popri spisovej znaèke konania aj priezviskom strany, ak je fyzickou osobou, názvom alebo obchodným menom strany, ak je právnickou osobou.
TVRTÁ HLAVA
DOVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA
§ 458
(1) Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyaduje ochrana práv a túto ochranu nemono v èase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnu
inými právnymi prostriedkami.
(2) Dovolanie generálneho prokurátora je prípustné
iba za predpokladu, e právoplatné rozhodnutie súdu
poruuje právo na spravodlivý proces alebo trpí vadami
ktoré majú za následok závané poruenie práva spoèívajúce v právnych záveroch, ktoré sú svojvo¾né alebo
neudrate¾né a ak potreba zrui rozhodnutie prevyuje nad záujmom zachovania jeho nezmenite¾nosti a nad
princípom právnej istoty.
(3) Generálny prokurátor podá dovolanie iba na základe podnetu strany.
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§ 459

§ 467

Dovolanie generálneho prokurátora nie je prípustné
proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa rozhodlo o dovolaní
alebo o dovolaní generálneho prokurátora.

Ak sa konanie pod¾a tohto zákona týka údajov chránených pod¾a osobitného predpisu, pouijú sa ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.

§ 460
Dovolanie generálneho prokurátora mono poda len
proti tomu výroku súdneho rozhodnutia, ktoré strana
namieta.
§ 461
Dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde v lehote troch mesiacov od právoplatnosti
rozhodnutia súdu.
§ 462
(1) V dovolaní generálneho prokurátora sa popri veobecných náleitostiach podania uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu a z akých dôvodov sa toto rozhodnutie napáda.

§ 468
Za vysokokolské právnické vzdelanie druhého stupòa sa na úèely tohto zákona povauje vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo na
právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike
alebo uznaný doklad o vysokokolskom právnickom
vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou
kolou; ak bolo vysokokolské vzdelanie získané najprv
v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje
sa, aby ilo v oboch stupòoch o vzdelanie v tudijnom
odbore právo.
§ 469
Poriadkové pokuty a pokuty uloené pod¾a tohto zákona sú príjmom tátneho rozpoètu.

(2) Rozsah a dôvody dovolania generálneho prokurátora mono meni len do uplynutia lehoty na podanie
dovolania generálneho prokurátora.

Prechodné ustanovenia

§ 463

(1) Ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na
konania zaèaté predo dòom nadobudnutia jeho úèinnosti.

Dovolanie generálneho prokurátora doruèí dovolací
súd stranám na vyjadrenie.
§ 464
Na konanie o dovolaní generálneho prokurátora sa
primerane pouijú ustanovenia o dovolaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 465
Rozhodnutie o dovolaní generálneho prokurátora doruèí dovolací súd stranám a generálnemu prokurátorovi.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 466
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti, ustanoví podrobnosti o vedení súdneho spisu a súdnych registrov, zázname z procesných úkonov, zápisnici o procesných úkonoch
a o doiadaní.

§ 470

(2) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon pouije na konania
zaèaté predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, nemono uplatòova ustanovenia tohto zákona
o predbenom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak
by boli v neprospech strany.
(3) Na lehoty, ktoré dòom nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona neuplynuli, sa pouijú ustanovenia tohto
zákona; ak vak zákon doteraz ustanovoval lehotu dlhiu, uplynie lehota a v tomto neskorom èase.
(4) Konanie zaèaté do 30. júna 2016 na vecne, miestne, kauzálne a funkène príslunom súde pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2016 dokonèí súd, na ktorom
sa konanie zaèalo.
§ 471
(1) Predbené opatrenia nariadené predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona o neodkladných opatreniach
a zabezpeèovacích opatreniach.
(2) Konania o zmenkovom platobnom rozkaze a ekovom platobnom rozkaze zaèaté predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(3) Konania o rozkaze na plnenie zaèaté predo dòom
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nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèia
pod¾a doterajích predpisov.
Závereèné ustanovenia
§ 472
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 473
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny
poriadok v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
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Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z., zákona
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z., zákona
è. 353/2014 Z. z., zákona è. 73/2015 Z. z., zákona
è. 78/2015 Z. z. a zákona è. 131/2015 Z. z.
§ 474
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 160/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebite¾ských zmluvách (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).
2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje veobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymoite¾nosti práv duevného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
5. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mumi
a enami v prístupe k tovaru a slubám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12. 2004).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o urèitých aspektoch mediácie v obèianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2008).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebite¾ských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 524/2013 z 21. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatòovaní zásady rovnakého zaobchádzania so enami a mumi vykonávajúcimi èinnos ako samostatne zárobkovo èinné osoby a o zruení smernice
Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15. 7. 2010).
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Zápisnica o procesných úkonoch

§ 99

Predvolanie

§ 100

Predvedenie

§ 101

Poriadkové opatrenia

§ 102 a 103

Doiadanie

§ 104

DORUÈOVANIE

§ 105 a 116

Adresa na doruèovanie

§ 106

Doruèujúce orgány

§ 107

Prijímanie doruèovaných písomností

§ 109 a 110

Strana 1966

Zbierka zákonov è. 160/2015

Doruèovanie písomností do vlastných rúk

Èiastka 51

§ 111
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§ 209
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Náhrada kody a inej ujmy

§ 340

Neodkladné opatrenie vo veciach práva
duevného vlastníctva

§ 341 a 342

Zabezpeèovacie opatrenie

§ 343 a 344

INÉ OPATRENIA SÚDU

§ 345 a 353

Zabezpeèenie dôkazu a zabezpeèenie
dôkazného prostriedku

§ 345 a 353

Zabezpeèenie dôkazného prostriedku
vo veciach práva duevného vlastníctva

§ 346

TVRTÁ HLAVA

SPOLOÈNÉ USTANOVENIE

§ 354

TVRTÁ ÈAS

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

§ 355 a 465

PRVÁ HLAVA

ODVOLANIE

§ 355 a 396

Prípustnos odvolania

§ 355 a 358

Subjekty oprávnené poda odvolanie

§ 359 a 361

Lehota na podanie odvolania

§ 362

Druhý oddiel

DRUHÝ DIEL

Strana 1970

Zbierka zákonov è. 160/2015

Èiastka 51

Náleitosti odvolania

§ 363 a 364

Odvolacie dôvody

§ 365

Novoty v odvolacom konaní

§ 366

Úèinky odvolania

§ 367
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