
Poslanci schválili novelu upomínacieho konania,
ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti
NR SR schválila 5.5.2021 zmenu v zákone o upomínacom konaní a povinnosť súdu prihliadať na
postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a posudzovať vecné
odôvodnenie odporu miernejšie.
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Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu
upomínacieho konania, ktorú predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Schválená právna úprava
zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je
zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu neprijateľnosti podmienok.
Ak žalovaný dnes podáva odpor proti platobnému rozkazu, musí byť vecne odôvodnený. Odpor teda
musí spočívať v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený
nárok, pripojení listín, na ktoré sa odvoláva a označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia
žalovaného. Môže teda nastať situácia, keď spotrebiteľ v dôsledku relatívne krátkeho času na
vyhľadanie právnej pomoci si sám na základe svojich znalostí práva vyhotoví odpor, ktorý bude
nedostatočne odôvodnený. Podľa procesných predpisov to môže znamenať rozhodnutie súdu o
odmietnutí odporu. 
 
Ministerstvo spravodlivosti pod vedením M. Kolíkovej preto pripravilo zmenu právnej úpravy
upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa
Civilného sporového poriadku. Súd bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako
spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie
odporu miernejšie. 
 
Upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené
konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Návrhom zákona sa
zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri
posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou
zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. Ak ide o spotrebiteľskú zmluvu
a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je
potrebné, aby sa súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil. Povinnosťou sudcu, pri ktorom
vyšší súdny úradník pôsobí, bude tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu
k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči
spotrebiteľom. 
 
Právnou úpravou sa tak zefektívni kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli
posudzované v súdnom konaní sudcom tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa
zlepší prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov. 
 
Právna úprava má byť účinná od 1. júla 2021.
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