Charakteristiky opatrení schválených v 4. štvrťroku 2005

Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
(zvýšenie súdnych poplatkov)
Dňa 7.12.2005 schválili poslanci NR SR novelu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov. Podľa dôvodovej správy je cieľom predkladaného zákona predovšetkým zmena sadzobníka
súdnych poplatkov, ktorá tak reaguje na aktuálnu situáciu v oblasti súdnictva. V nadväznosti na
doterajšiu výšku poplatkov účastníci nie sú ochotní využívať alternatívne spôsoby riešenia súdnych
sporov, ako napr. mediácia, mimosúdna dohoda a pod. Ďalej možno sledovať enormný nárast právne
neopodstatnených žalôb.
Zákon zvýšil takmer všetky súdne poplatky. V obchodno-právnych veciach sa za začatie konania poplatky
zvýšili zo súčasných 5 % na 10 % z ceny predmetu konania. Začatie konania o obchodnom mene sa zvýšilo
zo súčasných 4000 Sk na 10 000 Sk. Okrem poplatkov v obchodno-právnych veciach sa zvýšili napríklad aj
poplatky pri sporoch týkajúcich sa bezpodielového vlastníctva a pri rozvodoch, ktoré zaznamenali až
päťnásobný nárast.
Vybrané súdne poplatky

do 31.12.2005

od 1.1.2006

Začatie konania v obchodných veciach

5% (max. 600 tis.)

10% (max. milión)

Žaloba na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
0 Sk
orgánu ver. moci

5 000 Sk

Začatie konanie o obchodnom mene, ochrannej známke a
označení pôvodu

4 000 Sk

10 000 Sk

Začatie konania v oblasti upravených zákonom o ochrane
hospodárskej súťaže

4 000 Sk

15 000 Sk

Návrh na obnovu konania

1 000 Sk

5 000 Sk

Začatie konania o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy

4 000 Sk

15 000 Sk

Začatie konania o rozvode manželstva

1 000 Sk

5 000 Sk

Súdne poplatky vo veciach obchodného registra

do 31.12.2005

od 1.1.2006

- Akciovej spoločnosti

20 000 Sk

25 000 Sk

- Iných právnických osôb

10 000 Sk

10 000 Sk

- Fyzickej osoby podnikateľa

5 000 Sk

5 000 Sk

- Organizačnej zložky právnickej osoby

1 000 Sk

5 000 Sk

- Organizačná zložka fyzickej osoby

1 000 Sk

10 000 Sk

Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti

10 000 Sk

10 000 Sk

Zmena alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej osoby

1 500 Sk

3 000 Sk

Návrh na prvý zápis:

Návrh akcionára na poverenie a zvolanie valného zhromaždenia 500 Sk

5 000 Sk

Návrh na výmaz

5 000 Sk

1 500 Sk
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Popri zvýšení nový zákon ustanovil aj nové oslobodenia od platenia súdnych poplatkov. Po novom sa
neplatí za podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia. Dôvodom má
byť skutočnosť, že reštrukturalizácia podnikov a oddlžovanie fyzických osôb sú procesy, ktoré by mal štát
každým spôsobom podporovať. Takisto sa je od poplatkov oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu
škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom.
Dnes sa vyberie na súdnych poplatkoch približne 600 miliónov korún. Peniaze sú príjmom štátneho
rozpočtu. Zákon má zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu podľa odhadov o 250 miliónov korún.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1.1. 2006.

