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Stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo veci 

uplatňovania odmeny správcov v konaniach podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 

 

Podľa § 12a ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) patrí správcovi za výkon funkcie v konaniach 

podľa štvrtej časti ZKR paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením 

konania v súhrnnej výške 500 €. V tejto súvislosti príslušné konkurzné súdy poukazujú správcom 

sumu vo výške 500 €, ktorá predstavuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny zložený Centrom 

právnej pomoci. Zároveň však podľa § 10 vyhlášky platí, že ak je správca platiteľom dane  

z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), jeho odmena sa zvyšuje o  DPH.  

 

Z ust. § 166j ods. 5 druhá veta ZKR je zrejmé, že paušálna odmena správcu (ako aj odmena z výťažku a 

náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania) sa uhrádza výlučne z preddavku na 

úhradu paušálnej odmeny správcu a z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu. 

Preto možno mať za to, že ZKR výslovne ustanovuje akým spôsobom, resp. z akých prostriedkov sa 

majú nároky správcu uhrádzať (t. j. z preddavku a prípadného výťažku zo speňaženia majetku). Ak je 

súčasťou odmeny správcu aj suma predstavujúca DPH, musí aj táto časť odmeny (ako i iné náklady, 

napr. náhrada za vedenie kancelárie správcu) podliehať zákonom ustanovenému spôsobu uhrádzania 

nárokov správcu.  

 

Ministerstvo je toho názoru, že ak suma poskytnutého preddavku a suma výťažku dosiahnutého 

speňažením (resp. ak bol výťažok nulový) nie je dostačujúca na úhradu iných nákladov ako je paušálna 

odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 €                      

(§ 12a ods. 1 vyhlášky), správca nie je oprávnený úhradu sumy predstavujúcej DPH (či ďalších nákladov) 

požadovať od dlžníka mimo režimu konkurzného konania podľa štvrtej časti ZKR. 

 

Ak sa správcovia domáhajú úhrady sumy 100 € (DPH z paušálnej odmeny správcu) od dlžníka iným 

spôsobom ako z preddavku a prípadne získaného výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty, 

pokladá ministerstvo takýto postup správcu za postup v rozpore s ust. § 166j ods. 5 ZKR.  

 

 

 

 

 

 

 

 


