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Odporovateľnosť právneho úkonuOdporovateľnosť právneho úkonu

CharakteristickéCharakteristické znakyznaky odporovateľnostiodporovateľnosti
-- -- právnyprávny následoknásledok vadnostivadnosti právnehoprávneho úkonuúkonu
-- -- právneprávne úkonyúkony dlžníkadlžníka budúbudú vyhlásenévyhlásené zaza neúčinnéneúčinné
-- -- ochranaochrana veriteľoviveriteľovi predpred právnymiprávnymi úkonmiúkonmi dlžníkadlžníka
-- -- právnymprávnym dôsledkomdôsledkom odporovateľnostiodporovateľnosti jeje relatívnarelatívna neúčinnosťneúčinnosť právnehoprávneho

úkonu,úkonu, tt.. jj.. smerujesmeruje vočivoči ukrátenémuukrátenému veriteľovi,veriteľovi, tt..jj.. právneprávne účinkyúčinky vovo
vzťahuvzťahu veriteľveriteľ aa tretiatretia osoba,osoba, ktoráktorá odod dlžníkadlžníka nadobudlanadobudla majetokmajetok
odporovanýmodporovaným právnymprávnym úkonomúkonom

-- -- vovo vzťahuvzťahu kk ostatnýmostatným osobámosobám právnyprávny úkonúkon ostávaostáva platnýplatný
-- -- rozhodnutímrozhodnutím súdusúdu sasa lenlen deklarujedeklaruje relatívnarelatívna neúčinnosťneúčinnosť aa pôsobípôsobíexex

tunctunc,, pretopreto jeje možnémožné pokračovaťpokračovať vv konaníkonaní ss dedičomdedičom majetkumajetku popo
pôvodnompôvodnom žalovanomžalovanom ((RoRo NSNSČR,ČR, 3131..0808..20092009,, spsp.. znzn.:.: 3030 CdoCdo
27362736//20072007))

-- -- akak jeje právnyprávny úkonúkon neplatnýneplatný –– totototo mámá prednosťprednosť predpred odporovateľnosťouodporovateľnosťou
(odporovať(odporovať možnomožno lenlen platnémuplatnému úkonu)úkonu) RoRo NSNSČR,ČR, 0505..0303..20082008,, spsp.. znzn.:.:
3030 CdoCdo 24352435//20062006
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Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

-- problematický judikát R 47/2009 problematický judikát R 47/2009 –– NS SR dal prednosť NS SR dal prednosť 
odporovateľnosti pred neplatnosťou p. ú. (porušenie odporovateľnosti pred neplatnosťou p. ú. (porušenie 
zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii 
povinným nemá za následok neplatnosť p. ú., ale právo povinným nemá za následok neplatnosť p. ú., ale právo 
oprávneného odporovať takémuto p. ú., avšak opačný oprávneného odporovať takémuto p. ú., avšak opačný 
judikát R 44/2009 (tu bola judikované neplatnosť vyššie judikát R 44/2009 (tu bola judikované neplatnosť vyššie 
uvedeného p. ú.)uvedeného p. ú.)
-- ak manželia uzavreli dohodu o ak manželia uzavreli dohodu o vysporiadanívysporiadaní BSM so BSM so 
zámerom zámerom znemožiťznemožiť uspokojenie pohľadávky žalobcov, uspokojenie pohľadávky žalobcov, 
potom účel dohody odporuje potom účel dohody odporuje zákonokuzákonoku a takáto dohoda je a takáto dohoda je 
v zmysle v zmysle §§ 39 39 ObčZObčZ neplatná, t.j. nejde o odporovateľný neplatná, t.j. nejde o odporovateľný 
právny úkon podľa právny úkon podľa §§ 42a 42a ObčZObčZ ((RoRo NS ČR, 22.06.2001, NS ČR, 22.06.2001, 
spsp. zn.: 21 . zn.: 21 CdoCdo 2088/2000)2088/2000)

Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

-- významvýznam odporovacejodporovacej žalobyžaloby najmänajmä vtedy,vtedy, akak sasa
predmetpredmet odporovateľnéhoodporovateľného pp.. úú.. nachádzanachádza uu žalovanéhožalovaného
subjektu,subjektu, akak žalovanýžalovaný previedolpreviedolďalšímďalším pp.. úú.. predmetpredmet
nana tretiutretiu osobu,osobu, pri čompri čom tretietretie osobyosoby boliboli
dobromyseľné,dobromyseľné, prichádzaprichádza dodo úvahyúvahy lenlen peňažnápeňažná
(relutárna)(relutárna) náhradanáhrada --§§ 4242bb odsods.. 44 ObčZObčZ
-- výnimkavýnimka:: -- akak žalovanýžalovaný prevedieprevedie majetokmajetok získanýzískaný
odporovateľnýmodporovateľným úkonomúkonom potom,potom, čočo bolabola vočivoči nemunemu
podanápodaná odporovaciaodporovacia žaloba,žaloba, ideide oo neplatnýneplatný pp.. úú..,,
žalobcažalobca mámá naliehavýnaliehavý právnyprávny záujemzáujem nana určeníurčení
neplatnostineplatnosti zmluvyzmluvy podľapodľa §§ 8080 písmpísm.. c)c) OSPOSP ((RoRo NSNS
ČR,ČR, 2727..0505..20082008,, spsp.. znzn.:.: 2929 OdoOdo 732732//20062006))
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Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

LegitimovanéLegitimované subjektysubjekty nana podaniepodanie žalobyžaloby::
-- aktívneaktívne legitimovanýlegitimovaný:: veriteľveriteľ pohľadávky,pohľadávky, ktoráktorá jeje vočivoči
dlžníkovidlžníkovi vymáhateľnávymáhateľná
-- pasívnepasívne legitimovanýlegitimovaný:: každý,každý, ktokto malmal zz odporovateľnéhoodporovateľného úkonuúkonu
dlžníkadlžníka prospechprospech

-- ten,ten, ktokto ss dlžníkomdlžníkom úkonúkon urobilurobil
-- ten,ten, vv kohokoho prospechprospech takýtotakýto úkonúkon dlžníkdlžník urobilurobil
-- ten,ten, ktokto zz takéhototakéhoto úkonuúkonu dlžníkadlžníka priamopriamo nadobudolnadobudol prospechprospech

-- pojempojem „prospech“„prospech“ ((§§ 4242aa odsods..22 ObčZObčZ)) nemožnonemožno vyložiťvyložiť tak,tak, žeže
vylučujevylučuje odporovaťodporovať odplatnéodplatné pp.. úú..
-- dlžníkdlžník nienie jeje účastníkomúčastníkom konaniakonania oo odporovateľnostiodporovateľnosti (ale(ale
podmienkoupodmienkou prepre podaniepodanie žalobyžaloby je,je, abyaby dlžníkdlžník urobilurobil vv prospechprospech
tretejtretej osobyosoby odporovateľnýodporovateľný úkon,úkon, ktorýmktorým sasa zbavujezbavuje majetkumajetku ss
úmyslomúmyslom krátiťkrátiť uspokojenieuspokojenie vymáhateľnejvymáhateľnej pohľadávky)pohľadávky)

Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

Charakteristika odporovacej žalobyCharakteristika odporovacej žaloby
-- špecifickýšpecifický typtyp určovacejurčovacej žalobyžaloby (nejde(nejde oo určovaciuurčovaciu žalobužalobu podľapodľa
§§ 8080 písmpísm.. c)c) OSP)OSP) –– určenie,určenie, žeže pp.. úú.. dlžníka,dlžníka, ktoréktoré ukracujúukracujú
vymáhateľnúvymáhateľnú pohľadávkupohľadávku veriteľaveriteľa súsú neúčinnéneúčinné
-- oo neúčinnostineúčinnosti môžemôže rozhodnúťrozhodnúť lenlen súdsúd nana základezáklade žalobyžaloby veriteľaveriteľa
-- dlžníkomdlžníkom veriteľaveriteľa ((§§ 4242aa odsods.. 11 ObčZObčZ)) nienie jeje lenlen osobaosoba zaviazanázaviazaná
veriteľoviveriteľovi splniťsplniť svojsvoj vlastnývlastný dlh,dlh, aleale jeje toto ajaj ručiteľručiteľ aa ďalšieďalšie
osoby,osoby, ktoréktoré súsú akcesorickyakcesoricky aa subsidiárnesubsidiárne zaviazanézaviazané splniťsplniť
pohľadávkupohľadávku veriteľaveriteľa ((RcRc 5252//20002000,, UzUz NSNSČR,ČR, 2626..0404..20022002,, spsp.. znzn.:.:
2121 CdoCdo 11231123//20012001))
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Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

Podmienky odporovania p. ú.:Podmienky odporovania p. ú.:

a) existencia p. ú., ktorým s a) existencia p. ú., ktorým s aukracujeaukracuje
pohľadávka veriteľa (odporovateľný úkon)pohľadávka veriteľa (odporovateľný úkon)

b) platnosť odporovateľného p. ú.b) platnosť odporovateľného p. ú.

c) vymáhateľnosť pohľadávky veriteľac) vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa

d) ukrátenie veriteľa (objektív. str.)d) ukrátenie veriteľa (objektív. str.)

e) úmysel ukrátiť veriteľa (e) úmysel ukrátiť veriteľa (subjektívsubjektív. str.). str.)

Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

a)a) OdporovateľnýOdporovateľný úkonúkon
-- každýkaždý úkonúkon vedúcivedúci kk ukráteniuukráteniu pohľadávkypohľadávky veriteľaveriteľa
-- najmänajmä akak pp.. úú.. vedievedie kk zmenšeniuzmenšeniu majetkumajetku dlžníka,dlžníka, nebyťnebyť týchtotýchto úkonovúkonov veriteľveriteľ
byby sasa uspokojiluspokojil (bremeno(bremeno tvrdenia,tvrdenia, ajaj dôkaznédôkazné brembrem.. jeje nana veriteľovi)veriteľovi)
-- najmänajmä scudzovaciescudzovacie zmluvy,zmluvy, dohodadohoda oo vyporiadanívyporiadaní BSMBSM (avšak(avšak nienie rozhodnutierozhodnutie
súdusúdu oo vyporiadanívyporiadaní BSM),BSM), ajaj odmietnutieodmietnutie dedičstva,dedičstva, odpustenieodpustenie dlhu,dlhu, zaplateniezaplatenie
nesplatnéhonesplatného dlhudlhu
-- pp.. úú..,, nana základezáklade ktorýchktorých vznikajúvznikajú právapráva vkladomvkladom dodo katastrakatastra nehnnehn..,, možnomožno
považovaťpovažovať zaza úkonúkon urobenýurobený dlžníkomdlžníkom ((§§ 4242aa odsods.. 22 ObčZObčZ)) lenlen takýtaký úkon,úkon, nana
základezáklade ktoréhoktorého došlodošlo kk vkladu,vkladu, tt..jj.. 33 ročnáročná lehotalehota začínazačína plynúťplynúť dňomdňom
nasledujúcimnasledujúcim popo dnidni vkladuvkladu ((RcRc 4141//20012001),), totižtotiž vlastníckevlastnícke právoprávo nana tretiutretiu osobuosobu
prechádzaprechádza ažaž vkladomvkladom
-- odporovateľnýodporovateľný pp.. úú.. nienie jeje ekvivalentnýekvivalentný pp.. úú.. (musí(musí ísťísť oo reálnyreálny ekvivalent,ekvivalent, tt..jj..
súdsúd jeje povinnýpovinný posúdiťposúdiť obvyklúobvyklú cenucenu vv danomdanomčasečase pripri predajipredaji veci)veci)
-- pripri posudzovaní,posudzovaní,čiči dlžníkdlžník dostaldostal zaza predávanýpredávaný majetokmajetok zodpovedajúcezodpovedajúce plnenie,plnenie,
nemôženemôže ostaťostať bezbez povšimnutia,povšimnutia, žeže nadobúdateľnadobúdateľ zaplatilzaplatil lenlenčasťčasť kúpnejkúpnej cenyceny aa žeže
bezprostrednebezprostredne hrozíhrozí (resp(resp.. nastalo)nastalo) premlčaniepremlčanie zostávajúcejzostávajúcejčasti,časti, rozhodnýmrozhodným
okamihomokamihom prepre posúdenieposúdenie ekvivalentuekvivalentu jeje účinnosťúčinnosť prevoduprevodu (t(t..jj.. vkladvklad dodo katastra,katastra,
RoRo NSČR,NSČR, 1212..0606..20082008,, spsp.. znzn.:.: 2121 CdoCdo 43334333//20072007))
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Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

b) Platnosť odporovateľného p. ú.b) Platnosť odporovateľného p. ú.

-- pri právnom úkone, ktorý je absolútne, alebo pri právnom úkone, ktorý je absolútne, alebo 
relatívne, neplatný nie je možné vysloviť relatívne, neplatný nie je možné vysloviť 
odporovateľnosť (odporovateľnosť (RoRo NS ČR, 25.05.2000, NS ČR, 25.05.2000, spsp. . 
zn.: 31 zn.: 31 CdoCdo 417/1999)417/1999)

Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

c) Vymáhateľnosť pohľadávkyc) Vymáhateľnosť pohľadávky
-- doktrínadoktrína:: pohľadávka,pohľadávka, ktoráktorá bolabola veriteľoviveriteľovi priznanápriznaná vykonateľnýmvykonateľným rozhodnutímrozhodnutím aleboalebo inýminým
titulom,titulom, podľapodľa ktoréhoktorého možnomožno nariadiťnariadiť exekúciuexekúciu
-- RR 4444//20012001 ((33 CdoCdo 102102//9999,, 2323..1212..19991999)) vymáhateľnávymáhateľná pohľadávkapohľadávka == ktorúktorú jeje možnémožné úspešneúspešne
uplatniťuplatniť vv naliezacomnaliezacom konaníkonaní (t(t..jj.. zročná,zročná, ktoráktorá nienie jeje naturálna)naturálna)
-- novénové „revolučné“„revolučné“ rozhodnutierozhodnutie ((66 CdoCdo 253253//20022002,, 1717..1212..20132013)) vymáhateľnávymáhateľná pohľadávkapohľadávka == ktoráktorá
bolabola veriteľoviveriteľovi priznanápriznaná vykonateľnýmvykonateľným rozhodnutímrozhodnutím aleboalebo inýminým titulom,titulom, podľapodľa ktoréhoktorého možnomožno
nariadiťnariadiť exekúciu,exekúciu, rovnakorovnako ajaj českáčeská judikatúrajudikatúra ((RoRo NSNSČR,ČR, 3131..1010..20002000,, spsp.. znzn.:.: 2121 CdoCdo
27912791//19991999))

-- akak vv časečase rozhodovaniarozhodovania súdusúdu oo odporovacejodporovacej žalobežalobe pohľadávkapohľadávka žalobcužalobcu (veriteľa)(veriteľa) vočivoči
dlžníkovidlžníkovi ešteešte nienie jeje vymáhateľnávymáhateľná aa žalobcažalobca sasa domáhadomáha jejjej priznaniapriznania vv inominom koaníkoaní,, jeje spravidlaspravidla
danýdaný dôvoddôvod nana prerušenieprerušenie konaniakonania oo odporovacejodporovacej žalobežalobe podľapodľa §§ 109109 odsods.. 22 písmpísm.. c)c) OSPOSP (to(to istéisté
ajaj dovtedydovtedyčeskáčeská judikatúra,judikatúra, RcRc 1212//20032003))
-- nana úspechúspech odporovacejodporovacej žalobyžaloby stačí,stačí, akak vvčasečase vyhláseniavyhlásenia rozsudkurozsudku jeje pohľadávkapohľadávka vymáhateľnávymáhateľná
zaza predpokladu,predpokladu, žeže neuplynulaneuplynula lehotalehota nana podaniepodanie odporovacejodporovacej žalobyžaloby
-- právnyprávny úkonúkon jeje odporovateľnýodporovateľný nielennielen vtedy,vtedy, akak pohľadávkapohľadávka veriteľaveriteľa bolabola vymáhateľnávymáhateľná užuž vvčasečase
urobeniaurobenia pp.. úú..,, aleale ajaj vtedy,vtedy, akak bolbol pp.. úú.. urobenýurobený skôrskôr (dôležité(dôležité je,je, abyaby pohľadávkapohľadávka bolabola
vymáhateľnávymáhateľná vvčasečase rozhodovaniarozhodovania súdu,súdu, RcRc 2727//20002000))
-- AVŠAKAVŠAK -- ten,ten, ktokto vv dobe,dobe, kedykedy bolbol urobenýurobený napadnutýnapadnutý pp.. úú.. ešteešte nemalnemal pohľadávkupohľadávku vočivoči
dlžníkovi,dlžníkovi, nemôženemôže sasa úspešneúspešne domáhaťdomáhať odporovaniaodporovania tomutotomuto úkonuúkonu ((RoRo NSNSČR,ČR, 2222..0101..20022002,, 2121
CdoCdo 549549// 20012001))
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Odporovateľnosť p. ú.Odporovateľnosť p. ú.

d)d) UkrátenieUkrátenie veriteľaveriteľa (objektívna(objektívna stránka)stránka)
-- pp.. úú.. ukracujúukracujú spravidlaspravidla vtedy,vtedy, akak vedúvedú kk
zmenšeniuzmenšeniu majetkumajetku dlžníkadlžníka
-- kk ukráteniuukráteniu pohľadávkypohľadávky veriteľaveriteľa nedochádza,nedochádza,
akak dlžníkdlžník vlastnívlastní takýtaký majetok,majetok, ktorýktorý postačujepostačuje
nana to,to, abyaby sasa zz nehoneho veriteľveriteľ uspokojiluspokojil ((RoRo NSNS
ČR,ČR, 2222..0606..20012001,, spsp.. znzn.:.: 2121 CdoCdo 20882088//20002000))
-- oo ukracujúciukracujúci pp.. úú.. nejdenejde vtedy,vtedy, akak dlžníkdlžník dostaldostal
zaza prevedenéprevedené veci,veci, právo,právo, inéiné majetkovémajetkové hodnotyhodnoty
skutočneskutočne obvyklúobvyklú cenucenu aleboalebo inúinú obvyklúobvyklú
náhradunáhradu ((RcRc 3030//20092009))

Odporovateľné p. ú.Odporovateľné p. ú.

e) Úmysel ukrátiť veriteľae) Úmysel ukrátiť veriteľa
-- úmyselúmysel nana stranestrane dlžníka,dlžníka, tt..jj.. vedomievedomie dlžníka,dlžníka, žeže svojímsvojím pp.. úú.. ukracujeukracuje
veriteľovuveriteľovu pohľadávkupohľadávku aa chcechce taktak urobiťurobiť musímusí preukázaťpreukázať veriteľveriteľ (pozn(pozn.:.:
nepožadujenepožaduje sasa všakvšak vedomievedomie dlžníka,dlžníka, žeže veriteľovaveriteľova pohľadávkapohľadávka jeje vymáhateľná)vymáhateľná)
-- akak jeje účelomúčelom darovacejdarovacej zmluvyzmluvy poškodeniepoškodenie veriteľaveriteľa obomaoboma zmluvnýmizmluvnými
stranami,stranami, ideide oo dôvoddôvod absolútnejabsolútnej neplatnostineplatnosti zmluvyzmluvy podľapodľa §§ 3939 ObčZObčZ,, pretožepretože
nienie súsú splnenésplnené podmienkypodmienky odporovateľnostiodporovateľnosti podľapodľa §§ 4242aa ObčZObčZ (úmysel(úmysel mámá lenlen
dlžník,dlžník, tretiatretia osobaosoba vedela,vedela, aleboalebo muselamusela vedieťvedieť oo úmysle,úmysle, tt..jj.. nechcela),nechcela), súdysúdy
prihlidajúprihlidajú exex offooffo nana absolútnuabsolútnu neplnepl.. ((RoRo NSNSČR,ČR, 0303..1010..20072007,, spsp.. znzn.:.: 3030 CdoCdo
26842684//20072007))
-- preukázaniepreukázanie úmysluúmyslu jeje procesneprocesne náročnénáročné

-- preukázaniepreukázanie úmysluúmyslu dlžníkadlžníka veriteľomveriteľom nienie jeje potrebné,potrebné, akak druhoudruhou stranoustranou súsú
blízkeblízke osobyosoby

-- blízkeblízke osobyosoby majúmajú dôkaznédôkazné bremenobremeno preukázať,preukázať, žeže aniani pripri náležitejnáležitej
starostlivostistarostlivosti nemohlinemohli rozpoznaťrozpoznať úmyselúmysel dlžníkadlžníka ukrátiťukrátiť veriteľaveriteľa
-- postačuje,postačuje, abyaby dlžníkdlžník svojimsvojim konanímkonaním sledovalsledoval ukrátenieukrátenie akejkoľvekakejkoľvek
pohľadávkypohľadávky (splatnej,(splatnej, nesplatnej,nesplatnej, budúcej,budúcej,......),), tt..jj.. dôležitédôležité je,je, žeže veriteľveriteľ mámá vočivoči
dlžníkovidlžníkovi pohľadávkupohľadávku
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Odporovateľné p. ú.Odporovateľné p. ú.

Právne dôsledky odporovateľného p. ú.Právne dôsledky odporovateľného p. ú.

-- neúčinnosť má hmotnoprávnu povahuneúčinnosť má hmotnoprávnu povahu

-- pôsobí len voči veriteľovi na základe pôsobí len voči veriteľovi na základe 
súdneho rozhodnutia súdneho rozhodnutia ex ex tunctunc

-- možno uplatniť v 3 ročnej prekluzívnej možno uplatniť v 3 ročnej prekluzívnej 
lehotelehote

Odporovateľné p. ú.Odporovateľné p. ú.

Druhy odporovateľných p. ú.:Druhy odporovateľných p. ú.:
a) p. ú. v prospech akejkoľvek tretej osobya) p. ú. v prospech akejkoľvek tretej osoby

-- úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany musí byť veriteľom úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany musí byť veriteľom 
preukázanýpreukázaný

b) p. ú. v prospech blízkej osobyb) p. ú. v prospech blízkej osoby

-- úmysel dlžníka a vedomosť tretej strany sa predpokladá (úmysel dlžníka a vedomosť tretej strany sa predpokladá (RoRo NS ČR, NS ČR, 
23.05.2001, 21 23.05.2001, 21 CdoCdo 1912/20001912/2000

-- blízkou osobou môže byť aj právnická osoba (blízkou osobou môže byť aj právnická osoba (RcRc 53/2004)53/2004)

-- ak má s.r.o. jediného spoločníka, ktorý je súčasne jej konateľom a ak ak má s.r.o. jediného spoločníka, ktorý je súčasne jej konateľom a ak 
daruje táto spoločnosť nehnuteľnosť manželovi tohto spoločníka, je na daruje táto spoločnosť nehnuteľnosť manželovi tohto spoločníka, je na 
účely posudzovania právnej neúčinnosti darovacej zmluvy voči veriteľovi účely posudzovania právnej neúčinnosti darovacej zmluvy voči veriteľovi 
podľa podľa §§ 42a ods. 1 42a ods. 1 ObčZObčZ obdarovaný manžel voči spoločnosti blízkou obdarovaný manžel voči spoločnosti blízkou 
osobou (osobou (RoRo KS v Hradci Králové, 16.02.2001, KS v Hradci Králové, 16.02.2001, spsp. zn.: 18Co 30/2001). zn.: 18Co 30/2001)



14.04.2014

8



14.04.2014

9


