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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ 

KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV 
 

§ 1 

 

Disciplinárny poriadok upravuje postup disciplinárnych orgánov, práva a 

povinnosti účastníkov disciplinárneho konania. 

 

§ 2 

 

V prvom stupni vykonáva disciplinárne konanie disciplinárna komisia. 

Konanie pred komisiou je neverejné. 

 

§ 3 

 

Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen disciplinárnej komisie, u 

ktorého je dôvodná pochybnosť zo zaujatosti pre jeho vzťah k prerokovávanej veci, k 

účastníkom konania alebo ich zástupcom. O vylúčení člena disciplinárnej komisie 

rozhoduje jej predseda, o vylúčení predsedu disciplinárnej komisie rozhoduje 

predstavenstvo. 

§ 4 

 

Disciplinárna komisia môže rokovať i na iných miestach ako je sídlo komory. 

 

§ 5 

 

Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie alebo ním 

povereného člena revíznej komisie alebo na návrh predsedu Úradu priemyselného 

vlastníctva SR (ďalej len navrhovateľ). Účastníkmi disciplinárneho konania sú 

patentový zástupca alebo asistent, proti ktorým sa začalo disciplinárne konanie 

(ďalej len disciplinárne obvinený) a navrhovateľ.  

 

§ 6 

 

Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k disciplinárnemu návrhu, 

nazerať do disciplinárneho spisu, navrhovať uskutočnenie dôkazov, zúčastniť sa 

prerokovania pred disciplinárnou komisiou, podať odvolanie proti rozhodnutiu 

disciplinárnej komisie, dať podnet na obnovu právoplatného disciplinárneho 

rozhodnutia a zvoliť si zástupcu podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o 

zastupovaní. Disciplinárne obvinený má právo uviesť na svoju obhajobu i 

skutočnosti, o ktorých je inak podľa zákona povinný zachovať mlčanlivosť. 
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§ 7 

 

(1) Disciplinárna komisia môže potrestať každé disciplinárne 

previnenie patentového zástupcu alebo asistenta, ktoré mu bolo v rámci 

disciplinárneho konania preukázané. 

(2) Disciplinárna komisia je povinná zahájiť disciplinárne konanie 

najneskôr do 30 dní po obdržaní návrhu. 

(3) V rámci disciplinárneho konania môže komisia uložiť patentovému 

zástupcovi podľa § 39 ods. 2 zákona niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 

a) písomné napomenutie, 

b) verejné napomenutie, 

c) pokutu až do výšky tridsaťnásobku životného minima ustanoveného 

osobitným predpisom, výnos z pokuty je príjmom komory ,  

d) pozastavenie výkonu činnosti na čas od šiestich mesiacov do troch rokov, 

e) vyčiarknutie zo zoznamu.   

(4) Asistentovi možno v rámci disciplinárneho konania uložiť podľa § 

39 ods. 3 zákona niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 

a) písomné napomenutie, 

b) verejné napomenutie, 

c) pokutu až do výšky šesťnásobku životného minima ustanoveného 

osobitným predpisom, výnos z pokuty je príjmom komory,   

d) vyčiarknutie zo zoznamu.   

 

§ 8 

 

(1) Disciplinárna komisia je oprávnená obracať sa na štátne a iné orgány 

so žiadosťou o súčinnosť pri zisťovaní skutkového stavu. 

(2) Patentoví zástupcovia, ich zamestnanci a asistenti  sú povinní 

vypovedať v rámci disciplinárnych konaní ako svedkovia. 

 

§ 9 

 

Disciplinárna komisia môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v 

návrhu. Pred vydaním rozhodnutia musí byť zistený skutočný stav veci a 

disciplinárne obvinenému musí byť poskytnutá možnosť obhajovať sa. Komisia 

najskôr hlasuje o previnení, pričom predseda hlasuje ako posledný; rovnako sa 

hlasuje o disciplinárnom opatrení. 

 

§ 10 

 

(1) Rozhodnutie sa vypracuje písomne a podpíše ho predseda 

disciplinárnej komisie. Rozhodnutie sa doručí do vlastných rúk disciplinárne 
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obvinenému, resp. jeho právnemu zástupcovi pokiaľ si ho zvolil, navrhovateľovi 

a predstavenstvu komory do 10 dní od vyhlásenia. 

(2) Predseda revíznej komisie podá v lehote do 15 dní od doručenia 

rozhodnutia informáciu podávateľovi podnetu na disciplinárne konanie. 

 

§ 11 

 

Odvolanie možno podať  predstavenstvu komory prostredníctvom orgánu, 

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, do 15 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

§ 12 

 

O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie 

potvrdí alebo zruší v lehote do troch mesiacov od jeho doručenia. Ak predstavenstvo 

napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. 

Disciplinárna komisia je viazaná právnym názorom predstavenstva komory.  

 

§ 13 

 

Proti rozhodnutiu predstavenstva nie je prípustné odvolanie, rozhodnutie 

nadobúda právoplatnosť dňom vyhlásenia.  

 

§ 14 

 

Proti právoplatnému rozhodnutiu v disciplinárnom konaní možno podať 

disciplinárnej komisii za podmienok ustanovených v § 46 zákona návrh na 

povolenie obnovy disciplinárneho konania. Disciplinárna komisia rozhodne 

o návrhu na obnovu disciplinárneho konania do dvoch mesiacov od doručenia 

návrhu. 

§ 15 

 

Ak sa patentový zástupca alebo asistent dopustili disciplinárneho previnenia, 

uloží im disciplinárna komisia povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy konania 

vo výške minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.  

 

§ 16 

 

Výkon disciplinárneho opatrenia uskutoční predseda komory. 

 

§ 17 

 

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa zapisuje 

do zoznamu patentových zástupcov a do zoznamu asistentov.   
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§ 18  

 

(1) Disciplinárne potrestaný patentový zástupca alebo asistent majú právo 

požiadať disciplinárnu komisiu o zahladenie disciplinárneho opatrenia 

v zozname patentových zástupcov alebo v zozname asistentov, ak sa chovali 

bezúhonne: 

a) jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o písomnom alebo 

verejnom napomenutí,  

b) dva roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty,  

c) tri roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí asistenta  

zo zoznamu asistentov, 

d) štyri roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení 

výkonu činnosti patentového zástupcu, 

e) päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí 

patentového zástupcu zo zoznamu patentových zástupcov, 

  (2) O žiadosti rozhodne disciplinárna komisia. Proti zamietavému 

rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže patentový zástupca alebo asistent podať 

odvolanie na predstavenstvo komory. 

 

§ 19  

 

Zahladenie disciplinárneho opatrenia sa zaznamená do zoznamu 

patentových zástupcov alebo do zoznamu asistentov.  

 

§ 20  

 

Na patentového zástupcu alebo asistenta, ktorého disciplinárne opatrenie 

bolo zahladené sa pozerá, akoby nebol disciplinárne potrestaný.  

 

§ 21 

 

Patentový zástupca alebo asistent, ktorý sa domnieva, že jeho práva 

vyplývajúce zo zákona o patentových zástupcoch boli porušené, je oprávnený 

obrátiť sa na súd, aby rozhodol o jeho práve. 

 

§ 22 

Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia 

konferenciou komory. 

 

Schválené konferenciou dňa 15.04.2016  JUDr. Ing. Vladimír Neuschl  

                                                                      predseda Slovenskej komory 

                                                                                        patentových zástupcov 


