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Predhovor

Otázka náhrady trov konania úzko súvisí so základným právom na spravodlivý proces,
ale tiež s právom vlastniť majetok. S prihliadnutím na uvedené by mali byť normy upravujúce náhradu trov vždy interpretované tak, aby uplatnenie oprávneného nároku v konečnom
dôsledku neprinieslo víťaznej strane sporu majetkovú ujmu. Zároveň však musia byť pravidlá konštantne aplikované tak, aby bolo zabránené krokom, ktoré nemajú za cieľ presadzovanie práv, ale len navyšovanie priznanej náhrady trov na úkor protistrany. Počiatočné
náklady na súdne konanie popritom nesmú predstavovať neprekonateľnú prekážku pre prístup k spravodlivosti.
Všetky vyššie uvedené postuláty sa (viac či menej) pretavujú aj do konkrétnych súdnych rozhodnutí. Táto publikácia si kladie za cieľ poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o aktuálnej rozhodovacej činnosti ohľadom trov konania a ich náhrady. Zohľadňuje právnu
úpravu obsiahnutú vo všetkých troch základných procesných kódexoch účinných od roku
2016.
Vybrané rozhodnutia v prevažnej miere reprezentujú väčšinový právny názor súdov na
danú problematiku; publikácia však upozorňuje aj na nejednotnú rozhodovaciu prax v niektorých otázkach.
Orientácia v jednotlivých tematických aspektoch je uľahčená prehľadným rozčlenením
rozhodnutí podľa ich obsahovaného zamerania. Pre rýchlejšie vyhľadanie častí judikátov
odôvodňujúcich stanovisko súdu vyjadrené v právnej vete sú texty rozhodnutí skrátené
a ich časti sú oddelené do významovo ucelených odsekov označených rímskymi číslicami.
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Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v oblasti advokácie. Venuje sa najmä poskytovaniu
služieb v rámci súkromnoprávnych odvetví; jej špecializáciou je občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a súvisiaca zmluvná a súdna agenda. Po zložení advokátskych skúšok sa popri vykonávaní právnej praxe začala venovať aj publikačnej činnosti;
okrem odbornejších textov píše aj články vysvetľujúce právnu problematiku širšej verejnosti.

Judikatúra k trovám súdneho konania
Výber 225 rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov aj súvisiacich rozhodnutí českých súdov, ktoré sa týkajú úpravy trov súdneho konania. Obsahuje judikáty využiteľné k všetkým trom procesným kódexom – CSP, CMP a SSP.
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1
1.
–
JUDIKÁTY VYUŽITEĽNÉ K VŠETKÝM TROM
PROCESNÝM KÓDEXOM
1.1
K účelnosti vynaloženia trov

1
Trovy konania sú vynaložené účelne, ak je ich vynaloženie
v príčinnej súvislosti s presadzovaním procesného postoja
Účelnosť je vlastnosťou procesu spočívajúcou v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov
a neprekračuje ich medze. Trovy vynaložené účastníkom konania v spore musia
byť v príčinnej súvislosti s jeho procesným postojom k predmetu konania. Ich
vynaložením sa musí sledovať procesné presadzovanie uplatňovaného nároku
alebo ako v danom prípade procesná obrana proti takémuto nároku.
Súvisiace právne predpisy Zbierky zákonov SR: § 251 zákona č. 160/2015 Z. z.

Uznesenie Krajského súdu Košice
zo dňa 31. 8. 2016, sp. zn. 3Cob/18/2015
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. J. V. a členov senátu
JUDr. D. B. a JUDr. G. V. v právnej veci žalobcu: Ing. J. K. - J., X. XX, R., IČO: XX XXX XXX,
zastúpeného advokátskou kanceláriou H. R. F. s.r.o., F. XX, X., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanej J. E., Q. trieda XX, X., zastúpenej H. A. X., advokátom, R. 8, X., o zaplatenie 8.729,30 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I
č. k. 27Cb/195/2005-590 z 24.11.2013
takto rozhodol:
Potvrdzuje uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku o trovách štátu.
Zrušuje uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia
I. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením uložil žalobcovi povinnosť do troch dní
odo dňa právoplatnosti uznesenia nahradiť žalovanej na účet jej právneho zástupcu trovy
prvostupňového konania vo výške 187,36 eur titulom zaplateného súdneho poplatku
a 2.625,90 eur titulom trov právneho zastúpenia. Zároveň žalobcovi uložil povinnosť do
troch dní od právoplatnosti uznesenia zaplatiť na účet Okresného súdu Košice I trovy štátu
vo výške 1.260,48 eur a žalovanej povinnosť do troch dní od právoplatnosti uznesenia zaplatiť na účet Okresného súdu Košice I trovy štátu vo výške 503,18 eur.
II. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou zo dňa 22.11.2004 domáhal voči
žalovanej zaplatenia 8.729 eur (262.979,00 Sk), čo odôvodnil tým, že na základe Zmluvy
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o dielo zo dňa 1.6.2004 vykonal pre žalovanú práce špecifikované v predmetnej zmluve za
tam uvedených podmienok.
III. Vo veci samej súd rozhodol rozsudkom zo dňa 27.2.2014 č. k. 27Cb/195/2005-551
v spojení s opravným uznesením z 27.3.2014 č. k. 27Cb/195/2005-563 tak, že žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi 2.490,44 eur do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol s tým, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti
rozhodnutia.
IV. Žalovaná žiadala priznať trovy konania a vyčíslila ich cestou právneho zástupcu sumou 436,33 eur titulom zaplateného súdneho poplatku za odpor proti platobnému rozkazu
a sumou 7.777,55 eur titulom trov právneho zastúpenia.
V. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p. a keďže
v konaní bola úspešná žalovaná a to v pomernej časti v rozsahu 42,94 % (71,47 % - 28,53 %)
okresný súd jej priznal náhradu pomernej časti (42,94 %) súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia.
VI. Súd prvej inštancie nepriznal odmenu za uplatnenie nároku na zľavu z ceny
z 23.2.2007, pretože tento úkon bol realizovaný voči žalovanému a súd ho nepovažuje za
úkon súdneho konania a za podanie odvolania a jeho späťvzatie, pretože o odvolaní nebolo
rozhodnuté, a teda nie je možné posúdiť, či bolo podané dôvodne. Z uvedeného dôvodu súd
nepovažoval za spravodlivé, aby náklady na tieto úkony právnej pomoci znášal žalobca.
Rovnako súd krátil vyčíslenú DPH, a to vzhľadom k tomu, že podľa predloženého osvedčenia o registrácii platiteľa DPH je advokát platiteľom DPH až od 5.6.2007 a k režijnému paušálu je možné pripočítať DPH až za úkony realizované po 1.6.2009. Za úkony realizované
pred 5.6.2007 a za režijný paušál k úkonom pred účinnosťou vyhlášky č. 209/2009 Z. z. súd
DPH nepriznal.
VII. O trovách štátu súd prvej inštancie rozhodol podľa ust. § 148 ods. 1 O.s.p. s poukazom aj na ust. § 151 ods. 6 O.s.p. a keďže štátu vznikli v priebehu konania trovy titulom
priznania znalečného uzneseniami č. k. 27Cb/195/2005-164 vo výške 421,36 eur, č. k.
27Cb/195/2005-291 vo výške 432,00 eur a č. k. 27Cb/195/2005-411 vo výške 910,30 eur,
celkove teda znalečné 1.763,66 eur, pričom žalobca bol v konaní úspešný v pomere 28,53 %
a žalovaná v pomere 71,47 %, okresný súd trovy štátu rozdelil medzi účastníkov podľa miery neúspechu.
VIII. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Navrhol napadnuté uznesenie zmeniť tak, že žalovaná sa zaväzuje žalobcovi uhradiť trovy konania,
vrátane trov odvolacieho konania.
IX. Namietal, že súd prvej inštancie nesprávne určil pomernú výšku režijného paušálu,
pričom vôbec neuviedol z akej výšky režijného paušálu vychádza a ani rok, za ktorý tento
paušál priznáva. V uznesení je táto suma určená iba všeobecne, pričom ak vychádzal z režijného paušálu za rok 2005 vo výške 4,98 eur, tak pomerná časť (42,94 % z 4,98 eur) je po
zaokrúhlení 2,14 eur a nie 2,13 eur, ako uvádza súd vo svojom uznesení. Takisto pri určení
pomernej výšky ostatných režijných náhrad, súd nesprávne vypočítal ich hodnotu.
X. Ďalej poukázal na to, že súd v uznesení uvádza „... k režijnému paušálu je možné pripočítať DPH až za úkony realizované po 1.6.2009“. Za úkony realizované pred 5.6.2007 a za
režijný paušál k úkonom pred účinnosťou vyhlášky č. 209/2009 Z. z. súd DPH nepriznal“.
Z uvedeného vyvodil, že došlo k pochybeniu určeniu výšky DPH za úkony vykonané v období od 5.6.2007 do 1.6.2009. Rovnako namietal, že súd pri určení výšky trov, ktoré vznikli
štátu, nesprávne určil výšku jednotlivých náhrad, pričom správne hodnoty jednotlivých
hodnôt náhrad sú 503,17 eur a 1.260,49 eur a nie ako sa uvádza v uznesení 503,18 eur
a 1.260,48 eur. Žalovaná žiadala priznať trovy v sume 436,33 eur titulom zaplateného
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súdneho poplatku, avšak podľa sadzobníka súdnych poplatkov položky 2 písm. a/ je súdny
poplatok určený vo výške 5 % z ceny predmetu konania, t. j. vo výške 436,46 eur a nie vo
výške 436,33 eur, ako sa uvádza v uznesení. Rovnako namietal, že sa súd pri určení výšky
trov konania a posúdenia miery úspechu resp. neúspechu v konaní nezaoberal vzájomnými
žalobami, ktoré podala žalovaná z 25.1.2006 vo výške 65.740,00 Sk (2.182,17 eur) a ani vzájomnou žalobou z 16.5.2007 vo výške 250.600,00 Sk (8.318,40 eur), ktoré neboli žalovanej
priznané a tak významnou mierou ovplyvnili mieru úspechu v tomto spore. Žalovaná vzájomnými žalobami požadovala od žalovaného 10.500,57 eur, pričom v tomto konaní nebola
úspešná. Mal za to, že je potrebné, aby sa súd s týmito žalobami vysporiadal aj pri určení
trov konania, nakoľko sa v tomto prípade nejedná o obranu žalovanej, ale o vzájomný návrh v zmysle § 97 a § 98 O.s.p.
XI. Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu podanému žalobcom uviedla, že žalobca vo svojom odvolaní síce napadol výšku priznanej náhrady trov konania žalovanej, vrátane trov
právneho zastúpenia, avšak z obsahu odvolania a vyčíslenia vyplýva, že pre priznanie náhrady jednotlivých režijných paušálov súd žalovanej titulom nesprávneho zaokrúhľovania
priznal menej ako mal, a teda žalobca bol zaviazaný zaplatiť menej, ako žalovanej patrí, pričom rádovo ide o niekoľko centov. Rovnako a s rovnakým výsledkom žalobca napáda výšku náhrady trov konania v súvislosti s náhradou zaplateného súdneho poplatku, keď tvrdí,
že výška súdneho poplatku mala byť správne 436,46 eur a nie len 436,33 eur. Žalovaná si
však v rámci vyčíslenia trov konania uplatnila nárok na náhradu súdneho poplatku, ktorý
vyčíslila vo výške 436,33 eur. Pokiaľ žalobca ďalej uvádza, že došlo k pochybeniu určenia
výšky DPH, keď súd nepriznal žalovanej časť trov právneho zastúpenia, ktoré tvorí DPH na
úkony vykonané do 5.6.2007, keď podľa názoru súdu sa právny zástupca stal platiteľom
DPH až od 5.6.2007, čo zistil z osvedčenia o registrácii DPH, uviedla, že je pravdou, že súd
nesprávne zistil skutkový stav týkajúci sa dátumu, odkedy sa právny zástupca žalovanej
stal platiteľom DPH, keďže si zrejme zamenil dátum vydania osvedčenia, ktorý je 5.6.2007
s dátumom, odkedy sa právny zástupca stal platiteľom DPH, ktorý je 1. november 1996.
Z uvedeného je zrejmé, že súd v dôsledku nesprávneho zistenia skutkového stavu nepriznal žalovanej pomernú časť náhrady trov právneho zastúpenia tvoriacej DPH za 10 úkonov
(súdom uznaných) vykonaných do 5.6.2007, t. j. spolu vo výške 191,33 eur, napriek tomu,
že žalovanej nárok na ich náhradu vznikol.
XII. Pokiaľ žalobca vo svojom odvolaní uvádza, že súd pri určení výšky trov konania
a posúdenia miery úspechu či neúspechu nezohľadnil vzájomné žaloby, ktoré podala žalovaná, uviedla, že tvrdenie žalobcu, že v týchto konaniach bola žalovaná neúspešná sa nezakladá na pravde, keďže jedna vzájomná žaloba bola vylúčená na samostatné konanie a druhá bola zastavená pre nezaplatenie súdneho poplatku, a teda predpokladaný úspech či
neúspech v tejto veci žiadnym spôsobom nemôže ovplyvniť mieru úspechu či neúspechu
vo veci samej.
XIII. Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je
čiastočne dôvodné.
XIV. V posudzovanej veci súd prvej inštancie správne vo veci rozhodol, pokiaľ pri rozhodovaní o trovách štátu aplikoval ust. § 148 ods. 1 O.s.p. (platné v čase jeho rozhodovania)
a správne rozhodol, pokiaľ prihliadol na výsledok konania (úspech žalobcu 28,53 % a žalovanej 71,47 %), a pokiaľ v nadväznosti na to trovy štátu rozdelil medzi účastníkov. Súdom
určená výška týchto trov (uložená povinnosť nahradiť trovy štátu) zodpovedá výsledku konania. Je totiž nesporné, že trovy štátu vznikli titulom vyplatenia znalečného v celkovej
výške 1.763,66 eur, čo strany sporu nerozporovali.
XV. Odvolací súd s poukazom na vyššie uvedené, ako aj na citované zákonné ustanovenie konštatuje správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia, s ktorými sa v celom rozsahu
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stotožňuje a na tieto poukazuje, a preto v tejto časti uznesenie súdu prvej inštancie podľa
§ 387 ods. 1 C. s. p. potvrdil, lebo je vo výroku vecne správne.
XVI. Žalobca vo svojom odvolaní napadol aj výšku priznanej náhrady trov konania žalovanej, vrátane trov právneho zastúpenia, napadol výšku náhrady trov konania v súvislosti
s náhradou zaplateného súdneho poplatku, keď okrem iného tvrdí, vychádzajúc z obsahu
odvolania a jeho výpočtov, že pri priznaní náhrady jednotlivých režijných paušálov súd žalovanej titulom nesprávneho zaokrúhľovania priznal menej ako mal a teda, že žalobca bol
zaviazaný zaplatiť menej ako žalovanej patrí. Rovnako sa to týka vyčíslenia súdneho poplatku, keď tvrdí, že výška súdneho poplatku mala byť správne 436,46 eur a nie 436,33 eur. Taktiež namietal, že došlo k pochybeniu určenia výšky DPH, keď tvrdí, že súd nepriznal žalovanej časť trov právneho zastúpenia, ktoré tvorí DPH za úkony vykonané do 5.6.2007. V tejto
súvislosti odvolací súd len uvádza, že odvolateľ sa nemôže dovolávať nesprávnosti výpočtu
náhrady (či už titulom trov právneho zastúpenia alebo titulom výpočtu súdneho poplatku
a DPH), ktorú má zaplatiť žalobca žalovanej, keď nesprávnym výpočtom neutrpel žiadnu
ujmu a navyše, pokiaľ žalovaná proti priznanej náhrade trov konania (pokiaľ jej nebola priznaná v plnej výške podľa jej vyčíslenia) odvolanie nepodala. V takomto prípade vyznieva
odvolanie žalobcu paradoxne, pokiaľ tvrdí, že bol zaviazaný zaplatiť žalovanej menej ako
jej patrí a vyznieva ako odvolanie nie v prospech žalobcu, ale žalovanej.
XVII. Žalobca v podanom odvolaní, okrem vyššie uvedeného tiež tvrdí, že súd pri určení
výšky trov konania a posúdenia miery úspechu, či neúspechu nezohľadnil vzájomné žaloby, ktoré podala žalovaná, pričom v týchto konaniach bola žalovaná neúspešná a keďže sa
v tomto prípade nejednalo o obranu žalovanej, ale o vzájomný návrh, namietal, že súd v napadnutom uznesení určil náhradu trov konania aj pre tieto úkony v prospech žalovanej, pričom však nezvážil mieru úspešnosti pri týchto návrhoch.
XVIII. Z obsahu spisu vyplýva (ako aj z rozsudku z 27. februára 2014 č. k. 27Cb/195/2005-551
v spojení s opravným uznesením z 27. marca 2014 č. k. 27Cb/195/2005-563), že z uplatnenej žalovanej sumy 8.729,30 eur s prísl. bola žalovaná zaviazaná zaplatiť žalobcovi 2.490,44 eur
a v prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol s tým, že o náhrade trov konania a trovách štátu
bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku. Z uvedeného teda vyplýva, že v konaní bola
úspešná žalovaná a to v pomernej časti v rozsahu 42,94 % (71,47 % - 28,53 %), čo znamená,
že obaja účastníci konania mali vo veci čiastočný úspech, a teda boli splnené podmienky na
rozhodnutie o náhrade trov konania podľa vtedy platného ustanovenia § 142 ods. 2 O.s.p.,
čomu zodpovedá v súčasnosti ust. § 255 C.s.p. Rovnako z obsahu spisu vyplýva, že súd prvej inštancie uznesením z 16.5.2006 č. k. 27Cb/195/2005-100 vylúčil vzájomný návrh žalovanej o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 65.740,00 Sk z 20.1.2006 na samostatné konanie.
XIX. Odvolací súd má za to, že súd prvej inštancie v danom prípade správne aplikoval
ust. § 142 ods. 2 O.s.p. (v súčasnosti § 255 ods. 2 C.s.p.), keď vychádzajúc z výsledku konania vo veci samej konštatoval, že žalovanému vzniklo právo na náhradu trov prvostupňového konania v rozsahu 42,94 % z celkových trov konania.
XX. Napriek vyššie uvedenému súd prvej inštancie sa pri rozhodovaní o trovách konania
medzi účastníkmi nevyporiadal náležite so všetkými podstatnými okolnosťami významnými
pre toto rozhodnutie a podľa názoru odvolacieho súdu aj postup súdu prvej inštancie nezodpovedal zaužívanému postupu pri výpočte týchto trov konania medzi účastníkmi, čo následne predstavuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nezrozumiteľnosť resp. aj nedostatok
dôvodov. Povinnosťou súdu prvej inštancie totiž bolo, a to po preskúmaní predloženého vyčíslenia trov právnym zástupcom žalovanej v zmysle vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, vrátane preskúmania účelnosti takto
uplatnených trov potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva, vyčísliť celkové trovy
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konania (vrátane odmeny, režijného paušálu, súdnych poplatkov a DPH), ktoré by žalovanej patrili v prejednávanej veci a z takto vyčíslených trov konania priznať právo na náhradu
trov konania podľa pomeru úspechu z celkových trov konania.
XXI. Je totiž potrebné prisvedčiť žalobcovi, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia
okrem iného nevyplýva, z akej výšky režijného paušálu vychádzal súd prvej inštancie,
v tom ktorom období, čo robí rozhodnutie nepreskúmateľným a v nadväznosti na to žalobca aj namietal výšku všetkých režijných náhrad resp. spôsob ich výpočtu.
XXII. Súd rozhodujúci o náhrade trov konania musí vychádzať aj zo zásady účelnosti
a priznať preto môže náhradu len tých trov, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelnosť je vlastnosťou procesu spočívajúcou v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov
a neprekračuje ich medze. Trovy vynaložené účastníkom konania v spore musia byť v príčinnej súvislosti s jeho procesným postojom k predmetu konania. Ich vynaložením sa musí
sledovať procesné presadzovanie uplatňovaného nároku alebo ako v danom prípade procesná obrana proti takémuto nároku.
XXIII. Odvolací súd s poukazom na vyššie uvedené považuje za potrebné prisvedčiť žalobcovi, že ním namietané úkony právnej služby, za ktoré si právny zástupca žalovanej
uplatnil odmenu (vzájomný návrh zo dňa 20.1.2006 a vzájomná žaloba 16.5.2007) nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania a pokiaľ ich súd prvej inštancie priznal,
nesprávne vo veci rozhodol.
XXIV. Odvolací súd k tomu dodáva (vychádzajúc jednak z obsahu spisu ako aj z vyjadrenia žalovanej), že o vzájomných žalobách súd prvej inštancie nekonal (nesúviseli s predmetom konania) a z tohto dôvodu aj vzájomný návrh zo dňa 20.1.2006 bol vylúčený na samostatné konanie a ohľadne vzájomnej žaloby zo 16.5.2007, podľa vyjadrenia žalovanej, bolo
konanie zastavené pre nezaplatenie súdneho poplatku.
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Každý úkon a každé plnenie trov konania
je treba z hľadiska účelnosti posudzovať samostatne
I. Súd rozhodujúci o priznaní náhrady trov konania je povinný vždy skúmať
účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy , ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi
právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na
právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné uplatňovanie alebo na ochranu práv sa
nemôžu posudzovať ako celok, aj keď účastník má právo na náhradu trov konania, pretože každý úkon, alebo každé plnenie trov treba posudzovať samostatne.
II. V danej veci odvolateľ v podanom odvolaní opodstatnene vytýka súdu prvého
stupňa, že neskúmal účelnosť vynaložených trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva pri rozhodovaní o trovách konania, neskúmal otázku
tzv. hromadného podávania podaní zo strany vedľajšieho účastníka na strane
odporcu v spotrebiteľských veciach, nezaoberal sa účelnosťou trov konania
z toho pohľadu, že vedľajší účastník a odporca majú právne zastúpenie, pričom
zástupca odporcov spravidla v obdobných veciach zastupuje vedľajšieho účastníka. Súd prvého stupňa sa v dôvodoch svojho rozhodnutia vôbec nevyporiadal
s uplatnenou náhradou za opakované vyjadrenia k veci z pohľadu, či každé z vyjadrení obsahuje takú právnu argumentáciu, ktorá by bola právne relevantná
k posudzovanému nároku navrhovateľa, nevyporiadal sa s opakovanými poradami s klientom, tieto nepodrobil žiadnej súdnej kontrole.
Súvisiace právne predpisy Zbierky zákonov SR: § 142, § 93 zákona č. 99/1963 Zb.
(do 30. 6. 2016), § 251, § 81 zákona č. 160/2015 Z. z. (od 1. 7. 2016)

Uznesenie Krajského súdu Trenčín
zo dňa 30. 6. 2016, sp. zn. 19Co/221/2016
Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa B. O. X., s.r.o., G.: XX XXX XXX, so
sídlom F. 5, XXX XX W., zastúpeného S. O., s.r.o., so sídlom W. XXX XX, F. 5, proti odporcom: 1/ U. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XXX, XXX XX D. pri F. a 2/ C. Q., nar.
XX.XX.XXXX, bytom O. XXX XX, D. XX/X, obidvaja zastúpení U. W. U., advokátom so sídlom W. XXX XX, T. XX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcov: Q. E. F. X., G.:
XX XXX XXX, so sídlom W. XXX XX, Q. nám. 7, zastúpeného U. F. F., advokátom so sídlom
W. XXX XX, N. XX, o zaplatenie X.XXX,XX eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľa
proti uzneseniu E. súdu F. č. k. 9C XXX/XXXX-XXX zo dňa 29. marca 2016, takto
rozhodol:
Uznesenie okresného súdu zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia
I. Súd priznal odporcom trovy právneho zastúpenia za tieto úkony právnej služby:
1) prevzatie veci a príprava zastúpenia v roku 2015
2) účasť na pojednávaní dňa 01.06.2015
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3)

porada s klientom zo dňa 02.06.2015

4)

vypracovanie právneho rozboru veci zo dňa 03.06.2015

5)

vyjadrenie vo veci samej zo dňa 15.06.2015

6)

porada s klientom zo dňa 14.07.

7)

vyjadrenie vo veci samej zo dňa 10.08.2015

8)

porada s klientom zo dňa 14.08.

9)

vyjadrenie vo veci samej zo dňa 17.08.2015

10) porada s klientom zo dňa 18.08.2015
11) účasť na pojednávaní dňa 19.08.2015
12) porada s klientom zo dňa 29.09.2015
13) účasť na pojednávaní dňa 30.09.2015
14) účasť na pojednávaní dňa 21.10.2015
II. Súd uviedol, že pokiaľ ide o trovy vedľajšieho účastníka, vedľajšiemu účastníkovi na
strane odporcu, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako účastník (§ 93 ods. 4 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku), nemožno odoprieť právo na zastúpenie advokátom, preto
mu patrí náhrada trov konania. Nepovažoval trovy konania vedľajšieho účastníka za neúčelné. Vedľajší účastník vstúpil do konania na strane odporcov na ich pomoc a podporu,
v konaní bol činný a preto podľa názoru súdu riadne a účelne bránil práva odporcov.
III. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Navrhol,
aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že odporcovi a vedľajšiemu
účastníkovi náhradu trov právneho zastúpenia neprizná. Považoval za potrebné zdôrazniť,
že odporca si zvolil svojho právneho zástupcu až potom, ako do konania vstúpil vedľajší
účastník, ktorého v obdobných početných prípadoch zastupuje práve U. W. U. Navrhovateľ
nespochybňuje právo odporcov zvoliť si v konaní svojho právneho zástupcu, avšak zároveň
zastáva názor, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí byť spôsobilé poskytnúť spotrebiteľom ako účastníkom dostatočnú právnu ochranu, a teda je viac než isté, že v danom prípade vzišla iniciatíva k prevzatiu právneho zastúpenia od právneho zástupcu vedľajšieho
účastníka a nie od samotných odporcov. Možno teda uviesť, že v danom prípade prevažuje
právny záujem právneho zástupcu U. U. na zabezpečení svojej odmeny prostredníctvom
právneho zastúpenia nad samotnou ochranou svojho klienta, keďže rovnakú ochranu
môže odporcom poskytnúť aj vedľajší účastník. A., že súd priznal odporcom náhradu trov
právneho zastúpenia za 5 porád s klientom, pričom JUDr. U. zastupuje v obdobných početných prípadoch tak odporcov, ako i združenie Q. ochrana práv spotrebiteľov, ktoré do konaní vstupuje ako vedľajší účastník, teda je mu zrejmý skutkový a právny stav veci, ktorý je
v daných prípadoch obdobný, pričom zároveň navrhovateľ vyslovil pochybnosti, že by
dotknutý právny zástupca oboznamoval odporcov so zvolenou právnou argumentáciou,
ktorá je pre laika v mnohých prípadoch ťažko pochopiteľná. Poukázal na to, že predmetný
právny úkon nebol zo strany právneho zástupcu nijakým spôsobom preukázaný, a teda ide
o priznanie odmeny za úkon právnej služby, o ktorom sú pochybnosti, že bol vôbec vykonaný. Namietal, že predmetné úkony považoval súd za účelne vynaložené a zastával názor,
že sú v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Vyslovil názor, že cieľom právneho zástupcu odporcov je zneužívanie inštitútu trov právneho zastúpenia za účelom dosahovania
vlastného zisku.
IV. Z hľadiska trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka poukázal na skutočnosť,
že podľa rozhodnutia súdu súd odporcov neposúdil ako spotrebiteľov, pričom za daných
okolností je účasť vedľajšieho účastníka v konaní absurdná a irelevantná, a teda postráda
akýkoľvek zmysel priznania trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Nepovažoval
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za účelnú takú náhradu trov konania, ak sa určité procesné podanie nadbytočne opakuje,
bez uvedenia nových procesne významných skutočností. Podania vedľajšieho účastníka sú
abstraktné, všeobecné, bez znalosti prejednávanej veci a automaticky uplatňovanou nedôvodnou námietkou premlčania, ktorý názor vyslovil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky
v rozhodnutí zo dňa 24.03.2015, sp. zn. 7MCdo/15/2014. Uviedol, že združenie na ochranu
spotrebiteľa ako vedľajší účastník vstupuje do množstva konaní bez ohľadu na stav konania
a vôľu odporcu, nemá žiadnu vedomosť o prejednávanom prípade. Len z označenia účastníkov konania usudzuje, že ide o spotrebiteľskú vec. Paušálny vstup združenia zastúpeného advokátom do konaní, v ktorých pre vstup nebol žiadny dôvod, iba zbytočne navyšuje
trovy konania a navodzuje dojem, že účelom vstupu nebola ochrana práv spotrebiteľa, ale
získanie finančných prostriedkov v podobe náhrady trov právneho zastúpenia.
V. Krajský súd preskúmal vec v zmysle ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné.
VI. Pre každý prípad rozhodovania súdu o náhrade trov konania platí zásada, podľa ktorej
môže byť účastníkovi konania priznaná náhrada len tých trov, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva (teda nie všetky náklady majúce povahu trov konania).
V prípade rozhodovania o náhrade trov konania pri plnom úspechu vo veci je táto zásada výslovne uvedená v ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Pojem „účelnosť“ použitý v tomto ustanovení treba
chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním resp. pred nákladmi nadbytočnými či nadmernými. Pri posudzovaní účelnosti nákladov vynaložených na
právne zastúpenie treba dôsledne rozlišovať, či právne zastúpenie advokátom je využitím
ústavne zaručeného práva na právnu pomoc, alebo či sa jedná skôr o zneužitie tohto práva na
úkor strany napr. v zastúpení v celkom banálnej veci, opakované zastúpenie v tzv. hromadných - skutkovo a takmer právne totožných veciach, alebo zrejmá snaha zvýšiť náklady konania protistrane (nález Ústavného súdu Českej Republiky z 25.03.2014 sp. zn. I.US 3819/13).
Zásada účelnosti trov potrebných na uplatnenie alebo bránenie práva je vyvoditeľná zo
všeobecných zásad efektivity a spravodlivosti občianskeho súdneho konania ako celku
a z ústavno-právneho princípu proporcionality, chrániaceho primeranosť ako hodnotu
právneho štátu. Primeranosť súvisí s rozumnosťou v práve, ktorá je chápaná ako vyhľadávanie praktickej rovnováhy v rámci aplikácie práva (rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. júna 2014 sp. zn. 6MCdo/9/2013).
Z uvedeného teda vyplýva, že súd rozhodujúci o priznaní náhrady trov konania je povinný vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť
spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy , ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné uplatňovanie alebo na
ochranu práv sa nemôžu posudzovať ako celok, aj keď účastník má právo na náhradu trov
konania, pretože každý úkon, alebo každé plnenie trov treba posudzovať samostatne.
V danej veci sa odvolací súd stotožňuje s námietkou odvolateľa, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí byť spôsobilé poskytnúť spotrebiteľom ako účastníkom dostatočnú
právnu ochranu a preto nie je nutné, aby združenie na ochranu spotrebiteľa bolo právne zastúpené. Avšak podľa z ustálenej súdnej praxe, ktorú navrhovateľ akceptuje a ani odvolací
súd sa od nej nemieni odkloniť, vedľajší účastník tak, ako ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba má právo zvoliť si advokáta, ktorý ho zastupuje v konaní. Samotná skutočnosť,
či sa vedľajší účastník dá v konaní zastúpiť, je na voľbe samotného vedľajšieho účastníka,
ktoré právo je dané Ústavou SR čl. 47 ods. 2.
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V danej veci odvolateľ v podanom odvolaní opodstatnene vytýka súdu prvého stupňa,
že neskúmal účelnosť vynaložených trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva pri rozhodovaní o trovách konania, neskúmal otázku tzv. hromadného podávania
podaní zo strany vedľajšieho účastníka na strane odporcu v spotrebiteľských veciach, nezaoberal sa účelnosťou trov konania z toho pohľadu, že vedľajší účastník - Všeobecná ochrana
práv spotrebiteľov a odporca v prvom a druhom rade majú právne zastúpenie pričom zástupca odporcov JUDr. W. U. spravidla v obdobných veciach zastupuje vedľajšieho účastníka. Súd prvého stupňa sa v dôvodoch svojho rozhodnutia vôbec nevyporiadal s uplatnenou
náhradou za opakované vyjadrenia k veci z pohľadu, či každé z vyjadrení obsahuje takú
právnu argumentáciu, ktorá by bola právne relevantná k posudzovanému nároku navrhovateľa, nevyporiadal sa s opakovanými poradami s klientom, tieto nepodrobil žiadnej súdnej kontrole.
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K účelnosti vynaloženia cestovných
výdavkov advokáta so sídlom v inom mieste,
než je sídlo súdu a bydlisko účastníka konania
Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla
nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Vychádzajúc z princípu úspechu v spore odvolací súd priznal žalovanej právo na plnú náhradu trov konania. Náhradu nákladov vynaložených na cestovné a náhradu za stratu času v súvislosti s účasťou jej právnej
zástupkyne na pojednávaniach pred súdom prvého stupňa nepriznal na základe
jediného kritéria (t. j. že sídlo advokátky je mimo bydliska účastníka i sídla súdu
prvého stupňa), ktoré samo osebe nemá zákonné opodstatnenie v zákonom sledovanom a prezumovanom cieli nahradiť úspešnej strane trovy konania. Jeho
opodstatnenosť nemožno vyvodiť ani z možnosti využitia inštitútu právnej substitúcie, pretože táto má dispozitívny charakter a nie je povinnosťou uloženou
účastníkovi konania ani jeho advokátovi. Príslušná právna úprava (vyhláška
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) vzťahujúca sa na prejednávanú vec priznáva advokátovi možnosť uplatnenia účelne vynaložených náhrad cestovných výdavkov i náhrady za stratu času. V prípade náhrad cestovného sa ich účelnosťou rozumie najmä voľba vhodného dopravného
prostriedku s ohľadom na sídlo advokátskej kancelárie a miesto procesného
úkonu (napr. pojednávania súdu), jeho dostupnosťou z hľadiska vlakovej alebo
autobusovej dopravy ako lacnejších foriem cestovania. Súčasne však treba brať
do úvahy i výšku náhrady za stratu času, ktorá môže byť pri použití relatívne nákladnejšieho dopravného prostriedku (napr. osobného automobilu oproti dopravnému prostriedku verejnej dopravy) v konečnom dôsledku efektívnejšia,
než u iného menej nákladného spôsobu dopravy. Pokiaľ sa právna zástupkyňa
žalovanej riadne dostavila k súdom nariadeným pojednávaniam a z jej konania
(prípadne konania žalovanej) nevznikli žiadne prieťahy, či neúčelné realizované úkony súdu, nemožno v takomto prípade náklady právneho zastúpenia považovať za neúčelné.
Súvisiace právne predpisy Zbierky zákonov SR: § 251 zákona č. 160/2015 Z. z.,
§ 163 zákona č. 162/2015 Z. z.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 9. 11. 2010, sp. zn. 5 M Cdo 21/2009
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., proti žalovanej M. P., o zaplatenie 1 380,07 € s príslušenstvom (41 576 Sk), vedenej na Okresnom súde Humenné
pod sp. zn. 6 C 12/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 8. júna 2009, sp. zn. 7Co 80/2009, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušuje rozsudok Krajského súdu v Prešove z 8. júna
2009, sp. zn. 7Co 80/2009 vo výroku, ktorým bol zmenený rozsudok Okresného súdu Humenné z 27. januára 2009 č. k. 6 C 12/2008-105 o náhrade trov konania tak, že žalovanej sa
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nepriznáva ich náhrada presahujúca sumu 539,37 € a vec v rozsahu zrušenia vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia
I. Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia v časti týkajúcej sa trov právneho zastúpenia nepriznaných žalovanej ako náhradu za hotové výdavky a stratu času vyúčtované
splnomocnenou advokátkou konštatoval, že nie všetky trovy konania vynaložené v konaní
úspešnou žalovanou v čiastke 2 227,57 € a priznané prvostupňovým súdom, sa môžu považovať za účelne vynaložené v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. Za účelne vynaložené
označil iba trovy prvostupňového konania vo výške 539,37 €, ktoré predstavujú tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskoprávnom konaní podľa § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) za päť úkonov právnej služby vykonaných v roku 2008 a jeden takýto úkon vykonaný v roku 2009, zvýšenú o príslušné režijné paušály. Ďalšie trovy pozostávajúce z náhrady cestovného a z náhrady za stratu času pre právnu zástupkyňu žalovanej vo výške
1 688,20 € neboli súdom priznané. Tieto trovy označil odvolací súd za neúčelne vynaložené, pričom poznamenal, že práve účelnosť vynaložených trov je základným predpokladom
pre priznanie náhrady v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. Neúčelnosť vynaložených
trov podľa odvolacieho súdu spočíva v tom, že žalovaná si za právnu zástupkyňu zvolila advokátku so sídlom v B., teda osobu sídliacu v značnej vzdialenosti od miesta bydliska žalovanej a od obvodu súdu prejednávajúceho vec v prvom stupni. Podľa názoru odvolacieho
súdu, takto zvýšené trovy preto nemôže znášať v konaní inak neúspešný žalobca.
II. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Navrhol, aby
odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že odporcovi a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov právneho zastúpenia neprizná. Považoval za potrebné zdôrazniť, že
odporca si zvolil svojho právneho zástupcu JUDr. W. U., advokáta až potom, ako do konania vstúpil vedľajší účastník, ktorého v obdobných početných prípadoch zastupuje práve
U. W. U. Navrhovateľ nespochybňuje právo odporcov zvoliť si v konaní svojho právneho
zástupcu, avšak zároveň zastáva názor, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí byť spôsobilé poskytnúť spotrebiteľom ako účastníkom dostatočnú právnu ochranu, a teda je viac
než isté, že v danom prípade vzišla iniciatíva k prevzatiu právneho zastúpenia od právneho
zástupcu vedľajšieho účastníka a nie od samotných odporcov. Možno teda uviesť, že v danom prípade prevažuje právny záujem právneho zástupcu U. U. na zabezpečení svojej odmeny prostredníctvom právneho zastúpenia nad samotnou ochranou svojho klienta, keďže
rovnakú ochranu môže odporcom poskytnúť aj vedľajší účastník. A., že súd priznal odporcom náhradu trov právneho zastúpenia za 5 porád s klientom, pričom JUDr. U. zastupuje
v obdobných početných prípadoch tak odporcov, ako i združenie Q. ochrana práv spotrebiteľov, ktoré do konaní vstupuje ako vedľajší účastník, teda je mu zrejmý skutkový a právny
stav veci, ktorý je v daných prípadoch obdobný, pričom zároveň navrhovateľ vyslovil pochybnosti, že by dotknutý právny zástupca oboznamoval odporcov so zvolenou právnou
argumentáciou, ktorá je pre laika v mnohých prípadoch ťažko pochopiteľná. Poukázal na
to, že predmetný právny úkon nebol zo strany právneho zástupcu nijakým spôsobom preukázaný, a teda ide o priznanie odmeny za úkon právnej služby, o ktorom sú pochybnosti, že
bol vôbec vykonaný. Namietal, že predmetné úkony považoval súd za účelne vynaložené
a zastával názor, že sú v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Vyslovil názor, že cieľom právneho zástupcu odporcov je zneužívanie inštitútu trov právneho zastúpenia za účelom dosahovania vlastného zisku. Pokiaľ ide o odmenu za štyri vyjadrenia vo veci, navrhovateľ poukázal, že mu bolo doručené len vyjadrenie zo dňa 15.06.2015, ostatné vyjadrenia
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mu neboli doručené, a teda navrhovateľ sa nemohol oboznámiť s ich obsahom a posúdiť ich
účelnosť.
III. Vedľajší účastník k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že v konaní kvalifikovane spochybnil navrhovateľom uplatnený nárok voči odporcom a na základe argumentácie vedľajšieho účastníka bol nárok uplatnený navrhovateľom zamietnutý. Vyslovil názor, že právne
argumenty boli opodstatnené, úkony boli účelne vynaložené, a preto trvá na náhrade trov
konania. Uviedol, že už samé tvrdenie neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve
je účelným úkonom a účelným spôsobom bránenia práva účastníka. Tým mal za to, že súd
správne vyhodnotil úkony vedľajšieho účastníka ako účelné a hospodárne.
IV. Krajský súd dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné.
V. Pri rozhodovaní o náhrade trov v sporovom konaní sa postupuje podľa ust. § 142
O.s.p., ktoré upravuje rozhodovanie o náhrade trov konania podľa miery úspechu účastníka v konaní. Je založené na zásade zodpovednosti za výsledok, alebo na zásade úspechu
ako základnom princípe určujúcom, ktorý z účastníkov v konečnom dôsledku ponesie ťarchu všetkých súdnych trov.
VI. Pokiaľ v danej veci bolo rozsudkom rozhodnuté o zamietnutí žalobného návrhu,
procesne úspešným účastníkom vzniklo právo na náhradu trov konania podľa § 142 ods. 1
O.s.p.
Pre každý prípad rozhodovania súdu o náhrade trov konania platí zásada, podľa ktorej
môže byť účastníkovi konania priznaná náhrada len tých trov, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva (teda nie všetky náklady majúce povahu trov konania).
V prípade rozhodovania o náhrade trov konania pri plnom úspechu vo veci je táto zásada výslovne uvedená v ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Pojem „účelnosť“ použitý v tomto ustanovení treba
chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním resp. pred nákladmi nadbytočnými či nadmernými. Pri posudzovaní účelnosti nákladov vynaložených na
právne zastúpenie treba dôsledne rozlišovať, či právne zastúpenie advokátom je využitím
ústavne zaručeného práva na právnu pomoc, alebo či sa jedná skôr o zneužitie tohto práva na
úkor strany napr. v zastúpení v celkom banálnej veci, opakované zastúpenie v tzv. hromadných - skutkovo a takmer právne totožných veciach, alebo zrejmá snaha zvýšiť náklady konania protistrane (nález Ústavného súdu Českej Republiky z 25.03.2014 sp. zn. I.US 3819/13).
VII. Zásada účelnosti trov potrebných na uplatnenie alebo bránenie práva je vyvoditeľná
zo všeobecných zásad efektivity a spravodlivosti občianskeho súdneho konania ako celku
a z ústavno-právneho princípu proporcionality, chrániaceho primeranosť ako hodnotu
právneho štátu. Primeranosť súvisí s rozumnosťou v práve, ktorá je chápaná ako vyhľadávanie praktickej rovnováhy v rámci aplikácie práva (rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. júna 2014 sp. zn. 6MCdo/9/2013).
VIII. Z uvedeného teda vyplýva, že súd rozhodujúci o priznaní náhrady trov konania je
povinný vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť
spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy , ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné uplatňovanie alebo na
ochranu práv sa nemôžu posudzovať ako celok, aj keď účastník má právo na náhradu trov
konania, pretože každý úkon, alebo každé plnenie trov treba posudzovať samostatne.
IX. V danej veci sa odvolací súd stotožňuje s námietkou odvolateľa, že združenie na
ochranu spotrebiteľa musí byť spôsobilé poskytnúť spotrebiteľom ako účastníkom dostatočnú právnu ochranu a preto nie je nutné, aby združenie na ochranu spotrebiteľa bolo
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právne zastúpené. Avšak podľa z ustálenej súdnej praxe, ktorú navrhovateľ akceptuje a ani
odvolací súd sa od nej nemieni odkloniť, vedľajší účastník tak, ako ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba má právo zvoliť si advokáta, ktorý ho zastupuje v konaní. Samotná skutočnosť, či sa vedľajší účastník dá v konaní zastúpiť, je na voľbe samotného vedľajšieho
účastníka, ktoré právo je dané Ústavou SR čl. 47 ods. 2.
X. V danej veci odvolateľ v podanom odvolaní opodstatnene vytýka súdu prvého stupňa,
že neskúmal účelnosť vynaložených trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva pri rozhodovaní o trovách konania, neskúmal otázku tzv. hromadného podávania
podaní zo strany vedľajšieho účastníka na strane odporcu v spotrebiteľských veciach, nezaoberal sa účelnosťou trov konania z toho pohľadu, že vedľajší účastník - Všeobecná ochrana
práv spotrebiteľov a odporca v prvom a druhom rade majú právne zastúpenie pričom zástupca odporcov JUDr. W. U. spravidla v obdobných veciach zastupuje vedľajšieho účastníka. Súd prvého stupňa sa v dôvodoch svojho rozhodnutia vôbec nevyporiadal s uplatnenou
náhradou za opakované vyjadrenia k veci z pohľadu, či každé z vyjadrení obsahuje takú
právnu argumentáciu, ktorá by bola právne relevantná k posudzovanému nároku navrhovateľa, nevyporiadal sa s opakovanými poradami s klientom, tieto nepodrobil žiadnej súdnej kontrole.
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K priznaniu náhrady trov právneho zastúpenia
podľa advokátskej tarify, ktorá je nižšia
ako účastník musel reálne vynaložiť
Zásadná (nie bezvýnimočná) irelevantnosť dohody medzi klientom a advokátom teda nie je samoúčelná. Má chrániť pred neprimeranosťou obe sporové strany. Výnimka bezpochyby prichádza do úvahy práve vtedy, keď je dohoda klienta
a advokáta dôkazom, že vyčíslené trovy úspešnej sporovej strany sú neprimerané. Nemožno uprednostniť v právnych predpisoch (sadzobník) vyjadrenú predstavu normotvorcu o sume účelných trov za jeden úkon právnej služby, ak predložené dôkazy vedú k zisteniu, že úspešný účastník vynaložil na účel právneho
zastupovania podstatne nižšiu sumu. Striktné zotrvávanie na aplikácii § 151
ods. 5 OSP by v takom prípade malo za následok, že suma uložená súdom neúspešnému účastníkovi konania na zaplatenie v prospech úspešného účastníka by
už ani nebola náhradou, ale inštitútom, ktorý by sa svojou podstatou približoval
bezdôvodnému obohateniu.
Súvisiace právne predpisy Zbierky zákonov SR: § 10 ods. 1 zákona č. 655/2004 Z. z.,
§ 151 ods. 5 zákona č. 99/1963 Zb., § 255 zákona č. 160/2015 Z. z., § 251 zákona
č. 160/2015 Z. z.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky
zo dňa 17. 12. 2019, sp. zn. III. ÚS 114/2017-87
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2019 v senáte
zloženom z predsedníčky senátu J. L. a zo sudcov P. M. (sudca spravodajca) a Ľ. S. prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti S. e., a. s., M. n. 15781/47, B., IČO xxxxxxxx,
zastúpenej spoločnosťou A. & O. B., s. r. o., P. 4, B., v mene ktorej koná advokát a konateľ
Mgr. M. M., LL.M., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na náhradu škody
spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu zaručeného čl. 46 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na pokojné užívanie majetku zaručeného čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 Co 511/2012-327 z 23. apríla
2014 a výrokom uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. mája 2016 v konaní
sp. zn. 3 Cdo 567/2014 o trovách konania a takto
rozhodol:
1. Základné právo obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na súdnu ochranu
zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jej právo na spravodlivé súdne konanie
zaručené čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom
Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 Co 511/2012-327 z 23. apríla 2014 v jeho výroku o potvrdení rozsudku súdu prvej inštancie v časti potvrdenia výroku o náhrade trov konania na
súde prvej inštancie a vo výroku o náhrade trov odvolacieho konania porušené boli.
2. Základné právo obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na súdnu ochranu
zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jej právo na spravodlivé súdne konanie
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zaručené čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. mája 2016 v konaní sp. zn. 3 Cdo 567/2014 vo
výroku o náhrade trov dovolacieho konania porušené boli.
3. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 4 Co 511/2012-327 z 23. apríla 2014 vo výroku o potvrdení rozsudku súdu prvej inštancie v časti potvrdenia výroku o náhrade trov
konania na súde prvej inštancie a vo výroku o náhrade trov odvolacieho konania zrušuje
a vec mu vracia na ďalšie konanie.
4. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. mája 2016 v konaní sp. zn.
3 Cdo 567/2014 vo výroku o náhrade trov dovolacieho konania zrušuje a vec mu vracia na
ďalšie konanie.
5. Krajský súd v Bratislave a Najvyšší súd Slovenskej republiky sú povinné nahradiť obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., spoločne a nerozdielne trovy konania
v sume 303,16 € (slovom tristotri eur a šestnásť centov) na účet jej právneho zástupcu spoločnosti A. & O. B., s. r. o., P. 4, B., do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
6. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje.

Z odôvodnenia
I. Krajský súd neakceptoval odvolací dôvod sťažovateľa mieriaci na výrok rozsudku
okresného súdu o náhrade trov konania. Sťažovateľ totiž poukazoval na „zmluvu o právno-poradenských službách... na základe ktorej mal právny zástupca odporcu stanovenú
zmluvnú odmenu vo výške 165,97 € za hodinu vrátane DPH, pričom zároveň hodnota zakázky bola 200.000,- € bez DPH, ktorá znamenala maximálnu predpokladanú hodnotu právnych
služieb v zmysle vyššie uvedenej zmluvy“. Preto okresný súd „mal postupovať tak, že plne
úspešnému odporcovi mal priznať náhradu trov právneho zastúpenia len vo výške, ktorú si
dohodol odporca so svojím právnym zástupcom, teda do maximálnej výšky 200.000,- € + DPH,
nakoľko priznaním vyššej odmeny by došlo k bezdôvodnému obohateniu sa odporcu“. Krajský
súd k tejto námietke uviedol, že „zmluva o právno-poradenských službách, na ktorú poukázal
navrhovateľ vo svojom odvolaní, je zmluva, ktorú uzatvoril klient so svojím advokátom, teda
ide o zmluvný vzťah medzi dvoma stranami. Nezávisle od tejto dohodnutej zmluvnej odmeny
postupuje súd pri stanovení odmeny právnemu zástupcovi v zmysle ustanovení o tarifnej odmene.“.
II. Výrok svojho uznesenia o náhrade trov dovolacieho konania najvyšší súd založil na aplikácii § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom
v rozhodnom období (ďalej len „vyhláška“), pričom pokiaľ ide o sťažovateľovu argumentáciu
dohodnutou odmenou medzi odporcom a jeho právnym zástupcom, odkázal na § 151 ods. 5
OSP, ako aj na skutočnosť, že „navrhovateľ sám v preskúmavanej veci postupoval podľa ustanovení vyhlášky o tarifnej odmene...“.
III. Rozpor rozhodnutia krajského súdu so základným právom garantovaným čl. 46 ods. 1
ústavy i právom zaručeným čl. 6 ods. 1 dohovoru vidí sťažovateľ aj v tom, že všeobecné súdy
odporcovi „priznali náhradu trov niekoľkonásobne prevyšujúcich trovy, ktoré mu skutočne
vznikli. Náhradu trov, ktoré žalovanému skutočne nevznikli, už nemožno označiť ako náhradu... Takáto náhrada trov totiž nie je náhradou – na strane úspešného účastníka ide o obohatenie a na strane neúspešného účastníka ide o sankciu. Neúspešný účastník je nad rámec náhrady účelných trov druhého účastníka sankcionovaný za to, že využil svoje ústavné právo
domáhať sa svojich práv na súde.“. Okrem toho, krajský súd ani najvyšší súd svoje závery
k parciálnej otázke náhrady trov konania riadne neodôvodnili. Totiž „odôvodnenie oboch napadnutých rozhodnutí nedáva odpoveď na podstatný a rozhodujúci argument sťažovateľa
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uvedený v odvolaní ako aj v dovolaní, že mechanická aplikácia advokátskej tarify nemá
oporu v zákone a naopak v tomto konkrétnom prípade s ním je v rozpore“ .
Keďže sťažovateľ „bol zaviazaný bez opory v zákone a bez legitímneho dôvodu zaplatiť
neprimeranú náhradu trov konania“, bolo mu „taktiež zasiahnuté do majetkových práv“.
Preto sa domáha aj vyslovenia porušenia základného práva podľa čl. 20 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 1 ods. 1 dodatkového protokolu.
IV. Najvyšší súd odmieta sťažovateľovu argumentáciu, podľa ktorej ak sa štát, resp. štátny orgán nechá v občianskom súdnom konaní zastupovať advokátom, potom trovy úkonov
právnej služby poskytnutej advokátom nie sú vynaložené účelne v zmysle § 142 ods. 1 OSP.
Podľa názoru najvyššieho súdu «je pravdou, že § 137 a § 142 ods. 1 O. s. p. neodkazujú
na ustanovenia vyhlášky upravujúce tarifnú odmenu advokáta za jeho úkony právnej služby, tieto ustanovenia ale nemožno považovať za „sadzobník“ (obsahovo zhodný pojem)
v zmysle § 151 ods. 5 O. s. p. Historický kontext vývoja právnej úpravy, na ktorý poukazuje
sťažovateľka, tu podľa presvedčenia najvyššieho súdu nemá určujúci význam... Právna
úprava poskytovania právnych služieb advokátmi je obsiahnutá v zákone č. 586/2003 Z. z.
o advokácii. Podľa § 24 ods. 1 uvedeného zákona advokát poskytuje právne služby za odmenu. Odmena advokáta sa určuje rôznymi spôsobmi. Tarifná odmena pre účely náhrady trov
konania sa aplikuje (nielen v prípade absencie dohody klienta a advokáta, ale) aj vtedy,
keď advokát zastupuje účastníka v občianskom súdnom konaní... Podľa názoru najvyššieho súdu ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene vyjadrujú štandardnú hodnotu právnych
služieb. Takto stanovená výška je predvídateľná pre účastníkov stojacich na oboch procesných stranách; spôsob jej (tarifného) určenia zároveň vyjadruje rovnosť oboch sporiacich sa
procesných strán v tom zmysle, že výška odmeny advokáta za právnu službu poskytnutú
urobením procesných úkonov (útoku alebo obrany) sa určuje rovnako.». Najvyšší súd zdôrazňuje, že aj ústavný súd v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 435/2013 vyslovil právny názor, podľa
ktorého „pre rozhodovanie o náhrade trov konania je zásadne bez významu obsah dohody
medzi advokátom a klientom o výške odmeny advokáta či o spôsobe náhrady jeho hotových
výdavkov (§ 16 ods. 1 advokátskej tarify). Obsah tejto dohody má význam iba pre vzťah medzi advokátom a jeho klientom.“. Najvyšší súd uvádza, že vychádzal z toho istého názoru,
„i keď v odôvodnení napadnutého uznesenia vyjadreného stručnejším spôsobom – odkazom
na aplikované ustanovenie (§ 151 ods. 5 O. s. p.)“.
V. Najvyšší súd uzatvára, že „sťažovateľka mu nedôvodne vytýka formalistický postup
(paušálne alebo mechanické použitie ustanovení o tarifnej odmene advokáta), ktorým podľa
jej názoru dal priechod nespravodlivosti a umožnil, aby sa žalovaný na jej úkor obohatil. Účel
ustanovení upravujúcich náhradu trov konania, ani história vzniku relevantnej právnej úpravy, resp. jej systematická súvislosť alebo niektorý z ústavnoprávnych princípov nedávali
v predmetnom spore opodstatnenie pre to, aby sa dovolací súd odchýlil od doslovného znenia
aplikovanej právnej normy takým spôsobom, ktorý považuje za správny sťažovateľka.“.
VI. Na argumentáciu najvyššieho súdu o predvídateľnosti sumy náhrady trov konania
sťažovateľ reaguje, že „je primerané, aby z hľadiska predvídateľnosti existovala horná hranica náhrady trov, ktoré bude musieť neúspešná strana sporu nahradiť. V opačnom prípade
by neúspešná strana sporu mohla utrpieť nepredvídateľnú ujmu v dôsledku veľkorysej odmeny advokáta úspešnej strany. Legitímnym cieľom predvídateľnosti výšky náhrady trov je
teda ochrana neúspešnej strany sporu... V tunajšom prípade však nejde o aplikáciu advokátskej tarify ako hornej hranice náhrady trov, ale ako dolnej hranice. Preto argument o predvídateľnosti ako nástroji na ochranu neúspešnej strany sporu nefunguje. Neúspešná strana
sporu totiž v dôsledku tejto argumentácie zaplatí viac, než úspešná strana skutočne vynaložila. Inými slovami, ochrana určitej osoby nemôže spočívať v tom, že zaplatí viac. A legitímnym cieľom predvídateľnosti takisto nemôže byť ochrana úspešnej strany sporu, ktorá sa na
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výsledku sporu nad rámec náhrady vynaložených nákladov ešte obohatí... Argument
o predvídateľnosti je okrem toho osobitne kuriózny v tunajšom prípade. Keďže sťažovateľ
sa z verejne dostupných zdrojov dozvedel, že štát obstaral právne poradenstvo za približne
200.000 eur, mohol rozumne predvídať náhradu trov v tejto výške. Sťažovateľ (ktorého
predvídateľnosť Najvyšší súd chráni) v skutočnosti nemohol predvídať, že v prípade úspechu si štát uplatní nárok na náhradu trov v desaťnásobnej výške.“. Nadväzne sťažovateľ
upozorňuje, že súdne konanie vo veciach náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za
škodu bolo v čase začatia sporu medzi ním a odporcom oslobodené od súdnych poplatkov,
a „preto je potrebné dôkladne posudzovať aj dopad takejto úpravy na povinnosť neúspešnej
strany sporu nahradiť trovy konania“.
VII. V sťažnostnej námietke vecne atakujúcej náhradu trov konania prisúdenú všeobecnými súdmi konajúcimi v sťažovateľovej veci sa spája kritika rozhodnutia krajského súdu
vo výroku jeho rozsudku, ktorým bol potvrdený výrok prvostupňového rozsudku okresného súdu v časti týkajúcej sa náhrad trov konania, ako aj vo výroku, ktorým krajský súd
úspešnému odporcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Napokon sťažovateľ kritizuje aj druhý výrok dovolacieho uznesenia najvyššieho súdu, ktorým tento znovu úspešnému odporcovi priznal náhradu trov dovolacieho konania.
VIII. Zmyslom a účelom inštitútu náhrady trov konania pred všeobecným súdom je poskytnúť úspešnému účastníkovi náhradu tých trov konania, ktoré účelne vo vecnej a časovej
súvislosti s konaním musel alebo bude musieť nepochybne zaplatiť, pričom by ich nemusel
zaplatiť, ak by tu nebolo konanie pred všeobecným súdom. Výnimky z tohto pravidla
musí ustanoviť zákon; tieto sa musia uplatňovať len za splnenia všetkých zákonom ustanovených podmienok a skôr reštriktívne, napr. takou výnimkou je nepriznanie náhrady trov
konania podľa § 150 OSP [(teraz § 257 Civilného sporového poriadku) porovnaj napr.
II. ÚS 31/04; uznesenie najvyššieho súdu z 23. februára 2011 vo veci sp. zn. 5 M Cdo 7/2010,
18/2010].
IX. Právny názor krajského súdu (a obsahovo aj najvyššieho súdu), podľa ktorého v takomto prípade nie je podstatný obsah zmluvných dojednaní medzi klientom a právnym zástupcom, ale vyhláškou stanovená odmena, na ktorú odkazoval aj v tom čase účinný § 151
ods. 5 OSP, je podľa názoru ústavného súdu v okolnostiach súdenej veci ústavne nekonformný.
X. Krajský súd i najvyšší súd opomenuli konfrontovať § 151 ods. 5 OSP s právnou normou priznávajúcou plne úspešnému účastníkovi náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi neúspešnému, teda s § 142 ods. 1 OSP.
V prejednávanej veci sa totiž kľúčová požiadavka účelnosti trov úspešnej sporovej strany
zjavne dostávala do konfliktu s formálnym príkazom, aby konajúci súd určoval trovy konania podľa sadzobníkov. Pre úplnosť ústavný súd dodáva, že v súčasnosti (s účinnosťou od
1. júla 2016) už civilná procesnoprávna úprava rozhodovania súdu o trovách konania (§ 262
až 264 Civilného sporového poriadku) výslovne nenormuje povinnosť súdu vychádzať pri
určovaní výšky náhrady trov právneho zastúpenia zo sadzobníkov. Samozrejme, naďalej
(popri úspechu v konaní – § 255 Civilného sporového poriadku) ústredným kritériom náhrady trov konania zostáva preukázanosť, odôvodnenosť a účelnosť ich vynaloženia (§ 251
Civilného sporového poriadku).
Účelnosť ako zásadné kritérium rozhodovania o náhrade trov konania bola skutkovo determinovaná dôkazom predloženým sťažovateľom o podstatne nižšej sume skutočne vynaložených výdavkov odporcu za jeden úkon právnej služby poskytovanej právnym zástupcom.
XI. Ústavný súd neopomína, že sám v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 435/2013 konštatoval, že
„pre rozhodovanie o náhrade trov konania je zásadne bez významu obsah dohody medzi
advokátom a klientom o výške odmeny advokáta či o spôsobe náhrady jeho hotových
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výdavkov (§ 16 ods. 1 advokátskej tarify). Obsah tejto dohody má význam iba pre vzťah medzi advokátom a jeho klientom.“, avšak tento právny názor bol vyslovený v súvislosti
s identifikovaným účelom advokátskej tarify, ktorým je „umožňovať na jednej strane úspešnému účastníkovi konania získať náhradu ním vynaložených nákladov v primeranej sadzobníkom vopred určenej výške, ale súčasne na druhej strane aj poskytnúť ochranu neúspešnému účastníkovi pred neprimeranou výškou uplatňovaných trov konania voči nemu“.
Zásadná (nie bezvýnimočná) irelevantnosť dohody medzi klientom a advokátom teda nie
je samoúčelná. Má chrániť pred neprimeranosťou obe sporové strany. Výnimka bezpochyby
prichádza do úvahy práve vtedy, keď je dohoda klienta a advokáta dôkazom, že vyčíslené trovy úspešnej sporovej strany sú neprimerané. Nemožno uprednostniť v právnych predpisoch
(sadzobník) vyjadrenú predstavu normotvorcu o sume účelných trov za jeden úkon právnej
služby, ak predložené dôkazy vedú k zisteniu, že úspešný účastník vynaložil na účel právneho zastupovania podstatne nižšiu sumu. Striktné zotrvávanie na aplikácii § 151 ods. 5 OSP by
v takom prípade malo za následok, že suma uložená súdom neúspešnému účastníkovi konania na zaplatenie v prospech úspešného účastníka by už ani nebola náhradou, ale inštitútom,
ktorý by sa svojou podstatou približoval bezdôvodnému obohateniu.
XII. Citovaný nález ústavného súdu (II. ÚS 453/2013) zamýšľal položiť účinnú zábranu
prípadom, keď by si úspešná sporová strana v snahe obohatiť sa na úkor neúspešného
účastníka konania uplatnila náhradu trov právneho zastúpenia v sume neprimerane prevyšujúcej hodnoty plynúce zo sadzobníka. V takej situácii právne predpisy nepovažujú za
spravodlivé nadmerne zaťažovať neúspešnú sporovú stranu. Prejednávaná vec má však inú
skutkovú podobu: úspešná sporová strana vyčíslila náhradu trov právneho zastúpenia podľa sadzobníka, hoci protistrana predložila dôkaz, ktorý má preukazovať podstatne nižšie
reálne výdavky odporcu na účel úspešného právneho zastúpenia.
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