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§ 1 CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prvý diel  PREDMET ZÁKONA

§ 1
Podľa tohto zákona súdy prejednávajú a rozhodujú veci ustanovené v tom-

to zákone. 

§ 2
(1) Na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného spo-

rového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. 
(2) Na účely tohto zákona sa pojmy žaloba, strana a spor vykladajú ako 

návrh na začatie konania, účastník konania (ďalej len „účastník“) a konanie 
podľa tohto zákona, ak z povahy veci nevyplýva inak. 

Súvisiace predpisy

Civilný sporový poriadok

KOMENTÁR K § 1 A 2
Ustanovenia Civilného mimosporového poriadku sa môžu aplikovať len na 

konania ustanovené v tomto zákone. Nie je teda prípustné subsidiárne aplikovať 
ustanovenia tohto zákona na sporové konania alebo konania v správnom súd
nictve či konania upravené v iných právnych predpisoch. 

Naopak, práve Civilný mimosporový poriadok predstavuje špeciálnu právnu 
úpravu vo vzťahu k Civilnému sporovému poriadku, čo znamená, že Civilný mi
mosporový poriadok upravuje len určité odlišnosti od všeobecného procesného 
režimu, ktorý je upravený v Civilnom sporovom poriadku. Preto platí, že na mi
mosporové konania upravené Civilným mimosporovým poriadkom sa použijú 
ustanovenia Civilného sporového poriadku len vtedy, ak Civilný mimosporový 
poriadok nemá odlišnú úpravu, teda neobsahuje úpravu, ktorá je buď v obsahovom  
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rozpore s úpravou v Civilnom sporovom poriadku, alebo výslovne vylučuje apli
káciu niektorých ustanovení upravených v Civilnom sporovom poriadku. 

Zákonodarca v dôvodovej správe pre vysvetlenie dodal, že kde Civilný mi
mosporový poriadok neustanovuje odlišnosti od Civilného sporového poriad
ku, ten sa uplatní ako generálny procesný kódex, čomu je prispôsobená sys
tematika Civilného mimosporového poriadku a označenie jednotlivých častí  
a dielov, a to ako „základné ustanovenia“ a „niektoré ustanovenia“, napríklad  
o príslušnosti, účastníkoch a pod. Civilný mimosporový poriadok používa po
jem „niektoré ustanovenia o... “ v prípadoch, ak sú v Civilnom mimosporovom 
poriadku upravené len špecifiká daného inštitútu, ktorý komplexne upravuje Ci
vilný sporový poriadok a tieto ustanovenia Civilného sporového poriadku sa po
užijú subisidárne. Ak v nadpise nie sú uvedené slová „niektoré ustanovenia o... “,  
znamená to, že Civilný mimosporový poriadok upravuje inštitút komplexne. 
Takáto technika sa používa v celom kódexe.

Pre názornosť si vysvetlíme vzťah medzi Civilným sporovým poriadkom 
a Civilným mimosporovým poriadkom na príkladoch: 

 – Civilný mimosporový poriadok neupravuje počítanie lehôt, no lehoty ako 
také upravuje. Preto napríklad pre počítanie lehoty podľa § 131 CMP súd 
subsidiárne aplikuje § 121 CSP (absencia odlišnej úpravy);

 – ustanovenie § 35 CMP v druhom diele druhej hlavy prvej časti nazvanej 
„Niektoré ustanovenia o dokazovaní“ upravuje, že súd je povinný zistiť sku
točný stav veci. Na to nadväzuje § 36 CMP, podľa ktorého je súd povinný 
vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie 
skutočného stavu veci. V uvedených ustanoveniach je vyjadrený princíp 
materiálnej pravdy vyžadujúci od súdu úplné zistenie skutočného stavu 
veci. Táto úprava svojím obsahom vylučuje aplikáciu § 185 CSP (odlišná 
úprava v Civilnom mimosporovom poriadku);

 – Civilný sporový poriadok v  ustanoveniach § 149 až 154 CSP upravuje 
prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a  kon
centráciu konania. Civilný mimosporový poriadok nemá tieto inštitúty 
upravené, no podľa § 34 prvej vety CMP ustanovenia Civilného sporové
ho poriadku o prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch procesnej 
obrany a koncentrácii konania sa v konaniach podľa tohto zákona ne
použijú (výslovné vylúčenie použitia Civilného sporového poriadku v celej 
mimosporovej agende);
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 – Civilný sporový poriadok upravuje inštitút odpustenia zmeškania lehoty 
v § 122, ktorý nie je odlišne upravený v Civilnom mimosporovom poriad
ku, a teda vo všeobecnosti je ho možné aplikovať na mimosporové kona
nia, no v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom pre
miestnení alebo zadržaní podľa § 129 CMP nemožno odpustiť zmeškanie 
lehoty. Civilný mimosporový poriadok teda v tomto konkrétnom konaní 
vylučuje aplikáciu § 122 CSP. Obdobne pozri aj § 61 (výslovné vylúčenie po-
užitia Civilného sporového poriadku v konkrétnom mimosporovom konaní). 

V prípade, ak súd aplikuje pre mimosporový proces ustanovenia Civilného 
sporového poriadku, je potrebné vykladať terminológiu používanú v sporových 
konaniach prispôsobenú mimosporovým konaniam (žaloba – návrh na začatie 
konania, strana – účastník konania, spor – konanie). 

Druhý diel  Niektoré ustanovenia o príslušnosti súdu

§ 3
(1) Na konanie je miestne príslušný súd, o ktorom to ustanoví tento 

zákon. 
(2) Ak nie je príslušnosť súdu určená podľa predchádzajúceho odseku, je 

na konanie miestne príslušný súd, ktorý je všeobecným súdom navrhovateľa. 

Súvisiace ustanovenia

§ 4 až 6, § 14, § 92, § 101, § 106, § 112, § 124, § 136

Súvisiace predpisy

§ 12 až 43 CSP

KOMENTÁR
Ustanovenie § 3 až 6 sú koncipované len ako niektoré ustanovenia o prís

lušnosti súdu, čo znamená, že ustanovenia Civilného sporového poriadku sa 
použijú subsidiárne, ak v Civilnom mimosporovom poriadku nie je ustanovené 
inak. Prednosť má teda špeciálna úprava v Civilnom mimosporovom poriadku 
a podporne sa aplikuje úprava v Civilnom sporovom poriadku.

Na konanie v prvej inštancii je v zásade príslušný okresný súd (vecná prísluš
nosť). Miestna príslušnosť je v mimosporových konaniach upravená hlavne pri 
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jednotlivých typoch konaní ako výlučná miestna príslušnosť z dôvodu zvýšenej 
procesnej ochrany týchto konaní, a to nasledovne: 

 – Konania o rozvod manželstva (§ 92 CMP): Na konanie o rozvod man
želstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné 
spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. 
Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepo
dal. Ak nemožno príslušnosť súdu takto určiť, je príslušný všeobecný súd 
navrhovateľa.

 – Konania o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva 
(§ 101 CMP): Na konanie o určenie neplatnosti alebo o určenie neexisten
cie manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia 
posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň 
jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý 
návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný vše
obecný súd jedného z manželov.

 – Konania vo veciach určenia rodičovstva (§ 106 CMP): Na konania vo 
veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má 
dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak 
všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

 – Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 112 CMP): Na 
konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný 
súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené 
dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak sa zákonným spô
sobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, 
môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem ma
loletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho 
nadriadený súd.

 – Konania o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený 
alebo zadržaný (§ 124 CMP): Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol 
neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný Okresný 
súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu  
v Trnave a Krajského súdu v Nitre, Okresný súd Banská Bystrica pre obvo
dy Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského 
súdu v Trenčíne, Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Koši
ciach a Krajského súdu v Prešove.
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 – Konania vo veciach osvojenia (§ 136 CMP): Na konanie vo veciach osvo
jenia je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa v čase začatia 
konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôso
bom. Ak takého súdu niet, je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode 
sa dieťa zdržuje.

 – Konania vo veciach výživného plnoletých osôb (§ 154 CMP): Na kona
nie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je 
miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 – Konanie o dedičstve (§ 158 CMP): Na konanie o dedičstve je miestne prí
slušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého 
pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa 
písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena 
a) alebo písmena b).

 – Dodatočné konania o dedičstve (§ 159 CMP): Na dodatočné konanie  
o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve 
skončené.

 – Konania o vyhlásenie za mŕtveho (§ 220 CMP): Na konanie o vyhlásenie 
za mŕtveho je miestne príslušný všeobecný súd toho, kto má byť vyhlásený 
za mŕtveho.

 – Konania o spôsobilosti na právne úkony (§ 232 CMP): Na konanie  
o spôsobilosti na právne úkony je miestne príslušný súd, v ktorého obvode 
má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná.

 – Konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení 
(§ 252 CMP): Na konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníc
kom zariadení je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je toto zdravot
nícke zariadenie.

 – Konania o ustanovení opatrovníka (§ 273 CMP): Na konanie o ustano
vení opatrovníka je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má fyzická 
osoba bydlisko; ak takýto súd nie je, súd, v ktorého obvode má fyzická 
osoba majetok.

 – Konania o umorenie cenného papiera vystaveného bankou alebo po-
bočkou zahraničnej banky (§ 311 CMP): Na konanie o umorenie cen
ného papiera vystaveného bankou alebo pobočkou zahraničnej banky je 
miestne príslušný súd, v ktorého obvode má banka alebo pobočka zahra
ničnej banky adresu sídla. Inak je na konanie o umorenie listiny miestne 
príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Ak navrhovateľ nemá v Slovenskej 
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republike všeobecný súd, je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je 
platobné miesto.

 – Konania vo veciach notárskych úschov (§ 334 CMP): Na konanie vo ve
ciach notárskych úschov je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má 
sídlo notár, ktorý má peniaze, veci alebo cenné papiere v úschove.

 – Konania o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých (§ 371 CMP): Na 
výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v kto
rého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným 
zákonným spôsobom. Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa 
ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju miest
nu príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd 
nesúhlasí s prenesením miestnej príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený 
súd. Ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť, 
nariadi a uskutoční výkon súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje. Len 
čo je to však možné, postúpi vec miestne príslušnému súdu. Na výkon ne
odkladného opatrenia je miestne príslušný súd, ktorý opatrenie nariadil; 
ak neodkladné opatrenie nariadil odvolací súd, je miestne príslušný súd 
prvej inštancie. Na výkon rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny pri 
neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní je miestne príslušný súd, kto
rý vo veci konal v prvej inštancii.

Ustanovenie § 279 CMP upravuje osobitný typ kauzálnej príslušnosti súdu 
vo veciach obchodného registra. Na konania vo veciach obchodného registra 
je kauzálne príslušný registrový súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
Registrovým súdom je okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. 
Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja.

Ak sa ustanovenie odseku 1 neaplikuje, a teda Civilný mimosporový poria
dok neupravuje výlučnú miestnu príslušnosť pre konkrétne konanie, aplikuje 
sa odsek 2, ktorý ustanovuje všeobecnú miestnu príslušnosť pre mimosporové 
konania. Podľa tohto ustanovenia je na konanie miestne príslušný súd, ktorý 
je všeobecným súdom navrhovateľa. Ide teda o  zásadný rozdiel v  porovnaní  
so všeobecnou miestnou príslušnosťou v sporových konaniach upravených v Ci
vilnom sporovom poriadku, kde je v zásade na konanie v prvej inštancii miestne 
príslušný všeobecný súd žalovaného. 

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická 
osoba adresu trvalého pobytu. Všeobecným súdom právnickej osoby je súd,  
v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla. Všeobecným súdom  



36

§ 4 CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK

zahraničnej právnickej osoby je súd, v ktorého obvode je v Slovenskej republike 
umiestnená organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby. Všeobecným sú
dom štátu je súd, v ktorého obvode nastala skutočnosť, ktorá zakladá uplatnené 
právo.

§ 4
Ak bol podaný návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, majú právo 

vyjadriť sa k návrhu tí účastníci, ktorých účasť v konaní vyšla najavo v čase 
podania návrhu. 

Súvisiace predpisy

§ 39 CSP

KOMENTÁR
Na návrh ktoréhokoľvek účastníka možno konanie prikázať inému súdu tej 

istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. K tzv. vhodnej delegácii môže dôjsť len na 
návrh účastníka, a to vtedy, ak je vhodnejšie, predovšetkým z dôvodu hospo
dárnosti a rýchlosti konania, aby vec prejednal iný vecne príslušný súd. Ide však  
o mimoriadne prípady. Dôvodom prikázania veci z dôvodu vhodnosti nemôže 
byť napríklad nesúhlas s konkrétnym postupom príslušného súdu alebo pred
poklad kladného rozhodnutia iným súdom a pod. Najvyšší súd tiež vo svojich 
rozhodnutiach uvádza, že problémy súvisiace s prekonávaním väčších vzdia
leností či vynaložením vyšších výdavkov s cieľom dostavenia sa na súd sú vo 
všeobecnosti skôr bežné a nemôžu byť bez ďalšieho dôvodom na prikázanie veci 
inému súdu.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR tiež uvádza, že prikázanie (delegácia) veci 
z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto 
nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy SR), ktorý 
je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miest
nej príslušnosti súdov. K prikázaniu veci je preto na mieste pristúpiť v tých vý
nimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným ako (dosiaľ) prís
lušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie 
alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dô
vody delegácie môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia 
účastníkov, ale aj doterajších výsledkov konania. Dôvody na strane účastníkov  
konania vyplývajúce z ich postavenia môžu mať najmä osobnú, zdravotnú, fi
nančnú, prípadne sociálnu povahu. Vzhľadom na charakter delegácie veci ako 



37

§ 4VŠEOBECNÁ ČASŤ

výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vy
plýva zo zákonom vopred stanovených pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti, 
musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. 

V neposlednom rade nadriadený súd berie do úvahy aj prípadné dôsledky 
navrhovanej vhodnej delegácie a starostlivo skúma, či delegovaním veci inému 
súdu nedôjde iba k tomu, že obdobným spôsobom zaťaží druhého účastníka 
konania. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie pred
metu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd pri
hliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, 
ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie 
veci na ostatných účastníkov. Pri tom všetkom treba vziať do úvahy aj výnimoč
nosť inštitútu delegácie veci (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. októbra 2010, 
sp. zn. 3 Ndc 20/2010). 

Ak tu existuje návrh účastníka na prikázanie veci inému súdu z dôvodu 
vhodnosti, za takýto návrh sa platí súdny poplatok podľa položky 26 sadzobníka 
vo výške 16,50 eur vtedy, ak vzniku poplatkovej povinnosti nebráni oslobode
nie od súdnych poplatkov. Ak nie je poplatok zaplatený v plnej výške súčasne 
s návrhom na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, súd poplatníka 
– navrhovateľa tohto úkonu – vyzve, aby poplatok zaplatil v určenej lehote (spra
vidla desiatich dní) od doručenia výzvy, a to s poučením, že ak aj napriek výzve 
poplatok nebude zaplatený, úkon sa nevykoná a návrh na prikázanie veci inému 
súdu z dôvodu vhodnosti sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok 
zaplatí (§ 10 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za 
výpis z registra trestov). Po úhrade súdneho poplatku sa návrh na prikázanie 
veci inému súdu z dôvodu vhodnosti doručuje ostatným účastníkom, keďže pri 
rozhodovaní o tomto návrhu sa berie do úvahy aj stanovisko ostatných účast
níkov (súhlas ostatných účastníkov je podľa niektorých sudcov nevyhnutným 
predpokladom vyhovenia návrhu). Súd zároveň môže pripojiť doložku podľa  
§ 157 ods. 2 CSP. 

Z dôvodu, že okruh osôb, o ktorých právach a povinnostiach má byť v mi
mosporovom konaní rozhodnuté, nemusí byť od začiatku konania jasný alebo sa 
môže aj v priebehu konania meniť, ustanovenie § 4 upravuje, že ak bol podaný 
návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, majú právo vyjadriť sa k tomuto 
návrhu tí účastníci, ktorých účasť v konaní vyšla najavo v čase podania návr
hu. Inak povedané, k delegácii veci inému ako príslušnému súdu sa majú právo  
vyjadriť len tí účastníci, ktorí sú v čase podania tohto návrhu známi. Tí účastníci,  
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ktorí by boli prípadne neskôr do konania pribratí (§ 10 ods. 1), už toto procesné 
právo z dôvodu hospodárnosti konania nebudú mať. 

O prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený 
príslušnému súdu a súdu, ktorému sa má spor prikázať. Na opakované návrhy 
strán súd neprihliada.

§ 5
Súd aj bez námietky skúma príslušnosť počas celého konania. 

Súvisiace ustanovenia

§ 3

KOMENTÁR
Ustanovenie má špeciálny charakter k § 40 a § 41 CSP. Na rozdiel od ge

nerálnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku, kde je pri skúmaní miestnej 
príslušnosti kladený dôraz na procesnú aktivitu strán sporu, súd v mimosporo
vých konaniach skúma všetky druhy príslušnosti, t. j. vecnú, miestnu, kauzálnu 
a  funkčnú, počas celého konania sám z  úradnej povinnosti. Samozrejme, nie 
je vylúčená ani procesná aktivita účastníkov konania, nie je však nevyhnutnou 
podmienkou, a to z dôvodu potreby zvýšenej procesnej ochrany vecí prejedná
vaných v režime Civilného mimosporového poriadku. Odlišnosti sú ustanovené 
aj v procese postupovania vecí (pozri § 6 CMP). 

§ 6
(1) Ak súd zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi vec príslušnému 

súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom účastníkov. 
(2) Ak súd, ktorému bola vec postúpená, s postúpením nesúhlasí, bezod-

kladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu 
na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží 
súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viaza-
né. 

(3) Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania alebo 
iného podania zostávajú pri postúpení veci zachované. 

Súvisiace ustanovenia

§ 5, § 24




