
3

OBSAH

PREDSLOV ................................................................................................... 13

POUŽITÉ ZNAČKY

1.  VŠEOBECNE K TROVÁM KONANIA, DRUHY TROV KONANIA  
(§ 137 OSP)

Priznanie nezaplateného súdneho poplatku v rámci  
náhrady trov konania, opomenutie súdu vyrubiť  
súdny poplatok ..................................................................................... 15

Priznanie nezaplateného súdneho poplatku  
v rámci náhrady trov konania ............................................................... 16

Vznik trov konania ................................................................................ 16

Rozhodujúci moment pre určenie výšky odmeny advokáta ................... 17

Náhrada trov právneho zastúpenia vo veciach  
správneho súdnictva, spojenie vecí ....................................................... 17

Výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny v konaní  
o incidenčnej žalobe .............................................................................. 24

Tarifná hodnota v konaní podľa antidiskriminačného zákona ............... 24

Neoceniteľnosť práva na určenie neúčinnosti právneho úkonu ............. 25

Neoceniteľnosť práva na určenie neúčinnosti právneho úkonu ............. 25

Základná sadzba tarifnej odmeny pri negatórnej žalobe ....................... 26

Réžijný paušál a zastupovanie viacerých klientov ................................. 26

Výpočet odmeny za právne zastúpenie v prípade  
eventuálneho petitu .............................................................................. 26

Podpis klienta na úkonoch advokáta ..................................................... 27

Trovy právneho zastúpenia za predžalobnú upomienku,  
resp. pokus o zmier ............................................................................... 27

2. PREDDAVKY NA TROVY DÔKAZU A PREDDAVKY  
NA TROVY KONANIA (§ 141, 141a OSP)

Postup súdu pred uložím povinnosti zložiť zálohu  
na trovy dôkazu .................................................................................... 29



4

JUDIKATÚRA VO VECIACH TROV OBČIANSKEHO SÚDNEHO KONANIA

Nezaplatenie zálohy na trovy dôkazu ako  
dôvod nevykonania dôkazu ................................................................... 29

Zloženie preddavku na trovy znaleckého dokazovania  
v konaní o vyporiadanie bezpodielového  
spoluvlastníctva manželov .................................................................... 30

Zloženie preddavku na trovy znaleckého dokazovania  
v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva  
manželov .............................................................................................. 31

Zloženie preddavku na trovy znaleckého dokazovania  
v konaní o vyporiadanie bezpodielového  
spoluvlastníctva manželov .................................................................... 33

Nútený výkon uznesenia o zálohe na trovy dôkazu ............................... 34

Princíp proporcionality pri určovaní preddavku  
na trovy konania ................................................................................... 34

3. NÁHRADA TROV KONANIA
Zmysel a účel inštitútu náhrady trov konania ....................................... 43

Zásady pre rozhodovanie o náhrade trov konania  
podľa § 142 OSP ................................................................................... 43

Možnosť vzdania sa nároku na náhradu trov konania ........................... 44

Náhrada trov v konaní o rozvod manželstva ......................................... 44

Uloženie povinnosti náhrady trov konania navrhovateľovi  
v konaní o rozvod manželstva a poplatková povinnosť odporkyne ........ 45

Náhrada trov v konaní o spôsobilosti na právne úkony ......................... 45

Stanovisko k postupu podľa § 191 OSP, vzťah  
k ustanoveniu § 142 OSP ...................................................................... 45

3.1  Zásada zodpovednosti za výsledok  
[zásada úspechu v konaní (§ 142 ods. 1 OSP)]

Spravodlivé riešenie vzťahov medzi účastníkmi konania ...................... 46

Uloženie náhrady trov konania účastníkovi oslobodenému  
od súdnych poplatkov ........................................................................... 47

Konanie o viacerých právnych veciach v spoločnom  
konaní a náhrada trov konania ............................................................. 47

Konanie o viacerých právnych veciach v spoločnom  
konaní a náhrada trov konania ............................................................. 47



5

Samostatnosť nárokov a rozhodovanie o trovách konania .................... 52

Samostatnosť čiastočných nárokov na náhradu škody  
a rozhodovanie o trovách konania ........................................................ 53

Posudzovanie úspechu v konaní o zaplatenie  
nemateriálnej ujmy ............................................................................... 57

Úspech žalobcu v konaní za súčasného zavinenia žalobcu  
na čiastočnom zastavení konania.......................................................... 57

Zamietnutie žaloby v časti uplatneného nároku z dôvodu  
jej úhrady po začatí konania; následky nepodania 
a čiastočného späťvzatia ....................................................................... 58

Náhrada trov konania v konaní o zrušenie bezpodielového  
spoluvlastníctva manželov .................................................................... 60

Náhrada trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového  
spoluvlastníctva – úspech v konaní ....................................................... 60

Náhrada trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového  
spoluvlastníctva – úspech v konaní ....................................................... 61

Náhrada trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového  
spoluvlastníctva – úspech v konaní ....................................................... 61

Náhrada trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového  
spoluvlastníctva – úspech v konaní ....................................................... 62

Zásada úspechu v správnom súdnictve ................................................. 65

Úspech v konaní ................................................................................... 65

Výnimka zo zásady zodpovednosti za výsledok sporového konania ...... 66

Skúmanie dôvodov neúspechu účastníka ............................................. 67

Účelnosť trov potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva .......... 68

Účelnosť vynaložených trov konania ..................................................... 68

Účelnosť vynaložených trov – cestovné a náhrada  
za stratu času advokáta ......................................................................... 68

Účelnosť vynaložených trov – cestovné a náhrada  
za stratu času advokáta ......................................................................... 70

Účelnosť trov právneho zastúpenia advokáta v konaní  
proti klientovi na zaplatenie ceny za úkony právnej služby ................... 73

Účelnosť trov – zastupovanie advokáta ako účastníka  
v spore vlastnou advokátskou kanceláriou ............................................ 74



6

Účelnosť trov – trovy právneho zastúpenia  
pri tzv. typových žalobách ..................................................................... 75

Účelnosť trov – trovy právneho zastúpenia  
v hromadných (skutkovo a právne takmer totožných) veciach  ............. 80

Účelnosť trov právneho zastúpenia – zastúpenie  
odborne spôsobilého účastníka advokátom .......................................... 83

Účelnosť trov právneho zastúpenia – zastúpenie  
odborne spôsobilého účastníka advokátom .......................................... 83

Účelnosť trov – oprava petitu žaloby, podanie  
na vykonanie procesných opatrení, o ktorých súd koná ex offo ............. 84

Účelnosť trov – nepriznanie náhrady trov právneho  
zastúpenia za prevzatie veci a prípravu zastúpenia  
v dovolacom konaní .............................................................................. 84

Účelnosť trov – trovy právneho zastúpenia  
za vyjadrenie k dovolaniu ...................................................................... 85

Účelnosť trov – úkon právnej služby za prevzatie  
zastúpenia v dovolacom konaní novým advokátom .............................. 85

Účelnosť trov – trovy právneho zastúpenia  
za zastúpenie právnickej osoby zamestnávajúcej právnikov ................. 85

Účelnosť trov – trovy právneho zastúpenia  
za zastúpenie štátu alebo štátneho orgánu advokátom ......................... 86

Účelnosť trov konania a účelnosť pojednávaní ...................................... 86

3.2  Pomer úspechu účastníka v konaní (§ 142 ods. 2 OSP)
Postup pri pomernom rozdelení náhrady trov konania ......................... 87

Postup pri pomernom rozdelení náhrady trov konania ......................... 87

Pomerný úspech v konaní a vedľajší účastník........................................ 89

Pomer úspechu pri prejednávaní žaloby a vzájomnej žaloby ................. 89

Uplatnenie viacerých nárokov v jednom konaní a úspech  
v konaní len ohľadom jedného nároku .................................................. 90

Samostatnosť nárokov a rozhodovanie o trovách konania .................... 90

Príslušenstvo uplatnenej pohľadávky kvantifikované  
ku dňu vyhlásenia rozsudku a pomer úspechu v konaní........................ 91

Nekvantifikované príslušenstvo uplatnenej pohľadávky  
a pomer úspechu v konaní .................................................................... 93

Zisťovanie pomeru úspechu a neúspechu  
pri náhrade trov konania ...................................................................... 94



7

3.3   Čiastočný úspech v konaní a plná náhrada trov konania  
(§ 142 ods. 3 OSP)

Vzťah ustanovenia § 142 ods. 3 ku § 142 ods. 2 OSP ............................ 98

Objektívna nevyhnutnosť znaleckého posudzovania  
výšky nároku; znalecké posúdenie základu  
uplatňovaného nároku .......................................................................... 99

Náhrada trov konania v prípade, ak rozhodnutie  
o výške plnenia záviselo od úvahy súdu ............................................... 102

Rozhodnutie o výške plnenia závislé od úvahy súdu –  
konanie o mimoriadnom zvýšení náhrady za bolesť  
a sťaženie spoločenského uplatnenia .................................................. 103

Úvaha súdu – skutkové okolnosti podstatné  
pre rozhodnutie o výške plnenia ......................................................... 109

Úvaha súdu – moderácia zmluvnej pokuty s poukazom  
na ustálenú judikatúru ........................................................................ 109

Úvaha súdu – konanie o ochrane osobnosti  
a náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch .......................................... 112

Úvaha súdu – konanie o ochrane osobnosti  
a náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch .......................................... 112

Úvaha súdu – nepriznanie nemajetkovej ujmy  
v peniazoch a plná náhrada trov konania ............................................ 114

Úvaha súdu – konanie o zaplatenie primeraného  
zadosťučinenia v peniazoch za porušenie práv  
nekalosúťažným konaním ................................................................... 115

Úvaha súdu – konanie o zvýšenie odškodnenia  
za sťaženie spoločenského uplatnenia................................................. 115

3.4   Náhrada trov konania v prípade zastavenia konania  
a zámene účastníkov (§ 146 OSP)

Späťvzatie návrhu a zavinenie zastavenia konania .............................. 116

Späťvzatie návrhu a zavinenie zastavenia konania .............................. 116

Vplyv nezaplatenia súdneho poplatku za návrh  
na rozhodnutie o trovách konania odporcu pri  
čiastočnom späťvzatí návrhu .............................................................. 116

Náhrada trov konania v prípade zastavenia konania ........................... 117

Vnútorná pohnútka žalobcu vedúca k späťvzatiu žaloby ..................... 118



8

Zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný  
úkon má za následok zastavenie konania ............................................ 124

Súhlas so späťvzatím návrhu a náhrada trov konania ......................... 124

Rozhodovanie o trovách konania v prípade predchádzajúceho  
čiastočného späťvzatia, pojmy zavinenie a úspech v konaní................ 125

Úspech žalobcu v konaní za súčasného zavinenia žalobcu  
na čiastočnom zastavení konania........................................................ 125

Náhrada trov konania pri zastavení konania, neuplatnenie  
práv spoločnou žalobou ...................................................................... 126

Pripísanie žalovanej sumy na účet žalobcu v deň podania  
žaloby a dôvodnosť podania žaloby ..................................................... 133

Účelnosť trov – predčasné úkony žalovaného ..................................... 133

Náhrada trov konania pri späťvzatí návrhu z dôvodu  
uplatnenej námietky premlčania ......................................................... 134

Späťvzatie dôvodne podaného návrhu pre správanie odporcu ............ 135

Pomer úspechu pri prejednávaní žaloby a vzájomnej žaloby ............... 136

Späťvzatie odvolania z dôvodu názoru súdu  
v inom konaní a zavinenie zastavenia konania .................................... 137

Započítanie kaucie na dlh na nájomnom po začatí konania  
a späťvzatie návrhu ............................................................................. 144

Späťvzatie žaloby vyvolanej chybou katastrálneho úradu ................... 144

Predpoklady pre rozhodnutie o náhrade trov konania  
podľa § 146 ods. 2 OSP; dôvodnosť podania žaloby............................ 145

Nepodanie návrhu na pokračovanie v prerušenom konaní  
a zavinenie zastavenia konania ........................................................... 147

Konanie o viacerých právnych veciach v spoločnom konaní  
a náhrada trov konania ....................................................................... 147

Náhrada trov konania pri zastavení konania  
v správnom súdnictve ......................................................................... 148

Náhrada trov konania pri späťvzatí žaloby  
v správnom súdnictve ......................................................................... 150

Nemožnosť posudzovania zavinenia na zastavení  
konania z hmotnoprávneho hľadiska .................................................. 152

Náhrada trov konania pri zámene účastníkov ..................................... 152



9

4. ZAVINENIE VZNIKU TROV KONANIA (§ 147 OSP)
Rozhodovanie o trovách konania mimo rozhodnutia,  
ktorým sa konanie končí ..................................................................... 154

Zavinenie vzniku trov advokátom nereagovaním na výzvu súdu ........ 154

Zavinenie vzniku trov podaním odvolania .......................................... 155

5. NÁHRADA TROV ŠTÁTU (§ 148 OSP)
Predpoklady na náhradu trov vynaložených štátom ............................ 156

Predpoklady na náhradu trov štátu ..................................................... 160

Predpoklady na náhradu trov štátu ..................................................... 161

Náhrada trov štátu vo veci určenia otcovstva ...................................... 161

Náhrada trov štátu v konaní o dedičstve ............................................. 162

Rozhodnutie o náhrade trov konania, ktoré platil štát ........................ 163

Opodstatnenosť vzniku trov štátu a povinnosť ich náhrady ................ 164

Subjekt povinný na náhradu trov štátu ............................................... 165

Subjekt povinný na náhradu trov štátu, aplikácia  
§ 150 OSP pri rozhodovaní o náhrade trov štátu ................................ 165

Trovy za vyhotovenie prekladu rozsudku ............................................ 166

Trovy za pribratie tlmočníka pre hluchonemého účastníka ................. 166

6. VÝNIMOČNÉ NEPRIZNANIE NÁHRADY TROV KONANIA  
(§ 150 OSP)

Účel ustanovenia § 150 OSP .............................................................. 167

Nemožnosť ľubovoľnej úvahy pri aplikácii § 150 OSP ........................ 167

Skúmanie existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa................. 173

Skúmanie existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa................. 174

Skúmanie existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa................. 177

Účel ustanovenia § 150 ods. 1 OSP .................................................... 180

Vzťah ustanovenia § 142 ods. 1 OSP k § 150 ods. 1 OSP .................... 182

Dôvody hodné osobitného zreteľa pre výnimočné  
nepriznanie náhrady trov konania ...................................................... 183

Aplikácia § 150 OSP v konaní o ochranu osobnosti ............................ 186

Dôvody hodné osobitného zreteľa pre výnimočné  
nepriznanie náhrady trov konania ...................................................... 187



10

Predpoklady aplikácie § 150 OSP ....................................................... 191

Neodôvodnenosť podania návrhu na začatie konania ako  
dôvod hodný osobitného zreteľa pre aplikáciu § 150 OSP .................. 191

Aplikácia § 150 OSP len s poukazom na predmet konania ................. 192

Dôvod verejného záujmu obce ako dôvod hodný osobitného  
zreteľa pre výnimočné nepriznanie náhrady trov konania ................... 193

Nedostatok právneho záujmu vedľajšieho účastníka  
na výsledku konania ako dôvod hodný osobitného zreteľa  
pre nepriznanie jeho trov .................................................................... 193

Úspech v konaní ................................................................................. 193

Dvojité vlastníctvo k nehnuteľnostiam a nesprávna  
evidencia nehnuteľností ...................................................................... 195

Aplikácia § 150 OSP v konaní o zrušenie  
a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva ...................................... 195

Neprimeranosť trov právneho zastúpenia  
k výške pohľadávky ............................................................................. 196

Nepriznanie náhrady trov konania v správnom súdnictve  
z dôvodov hodných osobitného zreteľa ............................................... 199

Nečinnosť súdu ako dôvod hodný osobitného zreteľa ......................... 202

Oslobodenie od súdnych poplatkov a vznesenie  
započítacej námietky ako dôvody hodné osobitného  
zreteľa pre výnimočné nepriznanie náhrady trov konania ................... 203

7. ROZHODNUTIE O TROVÁCH KONANIA (§ 151 – 151a OSP)
Rozhodnutie o trovách konania a o náhrade trov konania .................. 204

Rozhodovanie o trovách konania mimo rozhodnutia,  
ktorým sa konanie končí ..................................................................... 205

Vyčíslenie trov konania pri zmeňujúcom rozhodnutí  
odvolacieho súdu obsahujúcom výrok o prisúdení trov konania ......... 205

Náhrada trov konania pri samostatných nárokoch  
jednotlivých spoločníkov .................................................................... 208

Zohľadnenie odlišnej veľkosti spoluvlastníckych podielov  
pri náhrade trov konania .................................................................... 208

Posudzovanie zásad rozhodovania o trovách konania  
za viaceré štádiá konania osobitne ...................................................... 211

Rozhodnutie o návrhoch na priznanie náhrady trov  
konania podaných obidvomi účastníkmi konania ............................... 212



11

Postup pri nezahrnutí niektorej zo zložiek trov konania  
do rozhodnutia o ich náhrade ............................................................. 214

Charakter lehoty podľa § 151 ods. 1 OSP ........................................... 215

Povinnosť vyčíslenia trov konania  ...................................................... 215

Vyčíslenie trov konania ako predpoklad na priznanie  
účelne vynaložených trov .................................................................... 216

Vyjadrenie protistrany k vyčísleným trovám konania .......................... 217

Prekvapivé rozhodnutie o trovách konania ......................................... 217

Prekvapivé rozhodnutie o trovách konania; aplikácia  
§ 213 ods. 2 OSP pri rozhodovaní o trovách konania ......................... 218

Aplikácia § 213 ods. 2 OSP pri rozhodovaní o trovách konania  ......... 229

Uplatnenie nároku na náhradu trov konania  
až pred odvolacím súdom ................................................................... 229

Uplatnenie nároku na náhradu trov konania  
až pred odvolacím súdom ................................................................... 230

Viazanosť súdu rozhodnutím o prisúdení náhrady trov  
konania a nevyčíslenie trov konania .................................................... 231

Náležitosti návrhu na rozhodnutie o náhrade trov konania ................ 232

Zisťovanie hodnoty predmetu konania na účely výpočtu trov  
právneho zastúpenia ........................................................................... 232

Rozhodovanie o náhrade trov konania o predbežnom opatrení .......... 234

Zamietnutie návrhu na vydanie predbežného opatrenia  
a náhrada trov predbežného opatrenia ............................................... 234

Náhrada trov právneho zastúpenia v konaní  
o určenie dedičského práva ................................................................. 237

Neuplatnenie náhrady trov konania za nezaplatený  
súdny poplatok. Vyrubenie poplatku po priznaní náhrady trov ........... 241

Priznanie náhrady trov právneho zastúpenia advokátovi  
z iného štátu ....................................................................................... 245

Nemožnosť vznášania námietky započítania voči  
pohľadávke na trovy konania .............................................................. 246

Rozhodovanie o náhrade trov ustanoveného advokáta  
Centrom právnej pomoci .................................................................... 246



12

8. ĎALŠIE SÚVISLOSTI
Zaplatenie náhrady trov konania na základe neskôr  
zrušeného právoplatného rozhodnutia ............................................... 247

Zaplatenie náhrady trov konania na základe neskôr  
zrušeného právoplatného rozhodnutia ............................................... 248

Procesné postavenie advokáta vo vzťahu k výroku  
o trovách konania ............................................................................... 250

Procesné postavenie advokáta vo vzťahu k výroku  
o trovách konania ............................................................................... 250

Ústavná sťažnosť smerujúca proti rozhodnutiu,  
v ktorom ide zjavne o ,,drobnú“ sumu ................................................ 251

Následky nepodania návrhu na doplnenie rozsudku ........................... 253

Vznik nároku na náhradu trov konania ............................................... 253

REGISTER PREDPISOV........................................................................... 255

REGISTER SPISOVÝCH ZNAČIEK ......................................................... 260


