ORGANIZAČNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ KOMORY
PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
Úvodné ustanovenia
§1
Tento organizačný poriadok upravuje podrobnosti o organizácii Slovenskej
komory patentových zástupcov (ďalej len komora), o jej orgánoch a pôsobnosti
týchto orgánov a stanovuje práva a povinnosti členov komory.
§2
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých
patentových zástupcov zapísaných v zozname. Je právnickou osobou so sídlom
v Bratislave a vznikla na základe ustanovení zákona č. 344/2004 Z. z.
o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.
z. a zákona č. 14/2004 Z. z. (ďalej len zákon).
ORGÁNY KOMORY
§3
Orgánmi komory sú:
a) konferencia patentových zástupcov,
b) predstavenstvo komory,
c) predseda,
d) revízna komisia,
e) disciplinárna komisia,
f) finančná komisia
Konferencia komory
§4
Konferenciu komory zvoláva predstavenstvo komory najmenej raz za rok.
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§5
Predstavenstvo je povinné zvolať konferenciu, ak o to požiada písomne
aspoň tretina všetkých patentových zástupcov alebo ak o to požiada revízna
komisia. Konferencia sa koná najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia takejto
žiadosti predstavenstvu. Ak predstavenstvo konferenciu nezvolá v stanovenej
lehote, toto oprávnenie má revízna komisia, ktorá zvolá konferenciu do dvoch
mesiacov po márnom uplynutí dvojmesačnej lehoty pre predstavenstvo komory.
§6
Termín konania konferencie oznámi predstavenstvo písomne všetkým
patentovým zástupcom a asistentom najneskoršie 30 dní pred dňom konania
konferencie. V oznámení uvedie vždy dôvod konania konferencie a návrh jej
programu. Predstavenstvo zašle každému členovi komory materiály určené na
prerokovanie na konferencii v písomnej alebo elektronickej forme.
§7
a)

b)

c)
d)
e)

Konferencia rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, najmä:
volí priamou a tajnou voľbou na obdobie troch rokov z radov patentových
zástupcov zapísaných v zozname patentových zástupcov predsedu
a podpredsedu
komory,
členov
predstavenstva,
revíznej
komisie, disciplinárnej komisie, finančnej komisie, ktorá je poradným
orgánom zriadeným v zmysle §49 ods. 4 zákona, a ich náhradníkov
s určeným poradím; členov týchto orgánov tajnou voľbou aj odvoláva,
schvaľuje na návrh svojho orgánu alebo patentového zástupcu zapísaného
v zozname patentových zástupcov stavovské predpisy, ktorými sú organizačný
poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory
a etický kódex patentového zástupcu, ako aj ich zmeny a schvaľuje tiež
ďalšie stavovské predpisy,
prerokováva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva okrem rozhodnutí
o pozastavení činnosti patentového zástupcu a vyčiarknutí patentového
zástupcu zo zoznamu,
uznáša sa na všetkých veciach, ktoré si vyhradí, okrem rozhodovania
v disciplinárnom konaní.
§8
Konferencia rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia komory, najmä:
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a) stanovuje všeobecne platné zásady hospodárenia s prostriedkami komory na
nasledujúci rok,
b) na základe predloženého rámcového rozpočtu schvaľuje výšku príspevkov na
činnosť komory a jej orgánov a výšku odvodov do fondov komory,
c) schvaľuje výšku paušálnej náhrady za stratu času pri výkone funkcií a činnosti
v orgánoch komory,
d) prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení komory, predloženú
predstavenstvom,
Rokovanie konferencie
§9
(1) Konferenciu vedie poverený člen predstavenstva.
(2) Po začatí konferencie konštatuje poverený člen predstavenstva, či je konferencia uznášaniaschopná. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých patentových zástupcov.
(3) Ak je konferencia uznášaniaschopná, schváli program svojho rokovania,
prípadne zvolí ďalšie komisie na plnenie programu. Ak konferencia nie je
uznášaniaschopná, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je
schopná uznášať sa s počtom prítomných patentových zástupcov. Na platnosť
rozhodnutia konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
patentových zástupcov.
(4) Na platnosť rozhodnutí konferencie, ako aj na platnosť uznesení
náhradnej konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
patentových zástupcov.
§ 10
(1) Patentový zástupca je oprávnený hlasovať o všetkých otázkach
prerokovávaných na rokovaní konferencie.
(2) Patentový zástupca môže písomne poveriť iného patentového zástupcu
podľa § 50 ods. 5 zákona, aby ho zastupoval na konferencii.
(3) Zastúpený uvedie v podpísanom a datovanom plnomocenstve ktorej
konferencie sa poverenie týka a koho poveruje zastupovaním. Údaje musia
vylučovať zámenu zastúpeného alebo zástupcu. V prípade, že plnomocenstvo
nevyhovuje týmto požiadavkám, je neplatné.
(4) Zástupca nie je oprávnený splnomocniť za seba ďalšieho zástupcu.
Za správnosť údajov v plnomocenstve a pravosť podpisu zodpovedá ten, kto
listinu predkladá.

3/22

§ 11
(1) O uzneseniach konferencie hlasujú členovia aklamáciou, ak
konferencia nerozhodne o tajnom hlasovaní.
(2) Pri hlasovaní má každý patentový zástupca zapísaný v zozname
patentových zástupcov jeden hlas a za každého na konferencii zastupovaného
patentového zástupcu má ďalší hlas.
(3) V prípade protinávrhu uznesenia sa hlasuje najskôr o poslednom
protinávrhu, potom o ďalších protinávrhoch podľa poradia odzadu a nakoniec o
prvom návrhu uznesenia.
§ 12
Každý patentový zástupca zapísaný do zoznamu patentových zástupcov je
oprávnený navrhovať kandidátov do orgánov komory, buď písomne vopred
predstavenstvu komory alebo ústne priamo na konferencii. Do orgánov komory
môže byť zvolený ten patentový zástupca, ktorý:
a) je zapísaný do zoznamu patentových zástupcov
b) nie je potrestaný disciplinárnym opatrením podľa § 7 ods. 3
disciplinárneho poriadku a nemá pozastavený výkon činnosti podľa § 9
zákona,
c) vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou.
Predstavenstvo komory
§ 13
Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi
konferenciami patentových zástupcov. Má päť členov a dvoch náhradníkov so
stanoveným poradím podľa počtu hlasov získaných vo voľbách do orgánov
komory. Predstavenstvo tvoria predseda, podpredseda a traja členovia.
§ 14
Pri ukončení činnosti predsedu alebo podpredsedu komory sa uvoľnené
miesto obsadzuje novou voľbou. Pri ukončení činnosti niektorého z ďalších
členov predstavenstva sa uvoľnené miesto obsadí náhradníkom podľa ich poradia
v zmysle § 13 Organizačného poriadku.
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Právomoci predstavenstva
§ 15

a)
b)

c)
d)
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

(1) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sú komore zverené
zákonom a o všetkých ostatných veciach, pokiaľ o nich podľa zákona
nerozhodujú iné orgány komory.
(2) Predstavenstvo rozhoduje:
o vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu patentových zástupcov
podľa § 12 zákona a asistenta zo zoznamu asistentov podľa § 36 ods. 5
zákona, ak nejde o vyčiarknutie na vlastnú žiadosť,
o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 9 zákona
a o pozastavení praxe asistentov podľa § 36 ods. 4 zákona, ak nejde
o pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo praxe
asistenta na jeho žiadosť,
o určení patentového zástupcu podľa § 19 ods. 4 zákona,
o opravných prostriedkoch podľa § 43 zákona.
(3) Predstavenstvo ďalej
zvoláva konferenciu patentových zástupcov,
vedie zoznam patentových zástupcov, zoznam asistentov, zoznam
hosťujúcich patentových zástupcov, zoznam usadených patentových
zástupcov, zoznam spoločností patentových zástupcov a zoznam
zahraničných spoločností patentových zástupcov.
spravuje majetok komory a hospodári s fondmi komory,
zmierovacím konaním napomáha riešeniu sporov medzi patentovými
zástupcami; za tým účelom môže menovať komisie,
zaujíma stanoviská k sporným otázkam, pokiaľ sa netýkajú porušenia
povinnosti patentového zástupcu,
organizačne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie patentových zástupcov
a asistentov, zisťuje a presadzuje stanoviská patentových zástupcov pri
legislatívnej činnosti,
navrhuje skúšobných komisárov pre odborné skúšky patentových zástupcov,
na základe žiadosti určuje substitúta patentovému zástupcovi, ktorý bez zavinenia nevykonáva dohodnutú činnosť, pokiaľ takéto opatrenie už neurobil
patentový zástupca sám alebo v prípade ak takéto opatrenie je právne neúčinné. Takéto rozhodnutie vydá najneskôr do 2 týždňov odo dňa doručenia
žiadosti,
rozhoduje o ustanovení náhradného patentového zástupcu podľa § 21
odst. (3) a ods. (6) zákona pričom pri výbere postupuje postupne podľa
abecedného poradia aktuálne zapísaných patentových zástupcov
v zozname patentových zástupcov so samostatným výkonom činnosti.
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j) je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie prijaté predsedom komory
alebo podpredsedom komory medzi schôdzami predstavenstva; práva, ktoré v
dobrej viere nadobudli tretie osoby však zostávajú nedotknuté,
k) vykonáva zamestnávateľské práva,
l) vybavuje sťažnosti predložené komore, pokiaľ nejde o disciplinárnu zodpovednosť patentových zástupcov a asistentov,
m) pravidelne informuje patentových zástupcov o činnosti komory ako aj o
prijatých rozhodnutiach.
n) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie.
(4) Na plnenie svojich úloh je predstavenstvo oprávnené vytvárať pracovné skupiny alebo komisie s dočasnou alebo trvalou pôsobnosťou, stanovovať ich funkčné
obdobie, náplň práce a smernice pre ich činnosť. Členovia pracovných skupín alebo
komisií sa považujú na účely náhrad za stratu času za funkcionárov komory.
Spôsob rokovania predstavenstva
§ 16
(1) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(2) Ak nebol termín schôdze predstavenstva určený na predchádzajúcej
schôdzi, zvoláva schôdzu predseda komory. Urobí tak vždy, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo predseda revíznej komisie.
§ 17
Pri vopred oznámenej prekážke účasti člena predstavenstva sa na schôdzi
predstavenstva zúčastní náhradník podľa poradia s hlasom člena.
§ 18
Schôdze predstavenstva sa konajú v sídle komory. Predstavenstvo však
môže rozhodnúť o konaní schôdze na inom mieste.
§ 19
Predstavenstvo, ak nerozhodne o tajnom hlasovaní, hlasuje aklamáciou. Pre
platnosť uznesenia sú nevyhnutné najmenej tri súhlasné hlasy.
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§ 20
Predseda revíznej komisie alebo ním poverený člen revíznej komisie je
oprávnený zúčastniť sa schôdze predstavenstva s hlasom poradným.
§ 21
Zo schôdze sa urobí zápis, ktorý sa doručí členom a náhradníkom predstavenstva a predsedovi revíznej komisie. Zápis sa musí na požiadanie predložiť
na nahliadnutie ktorémukoľvek patentovému zástupcovi.
Predseda komory
§ 22
Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých
veciach. Rozhoduje o bežných záležitostiach komory, pokiaľ si právo
rozhodovať o nich nevyhradilo predstavenstvo.
§ 23
(1) Predseda komory zodpovedá za vykonanie záznamov v zozname
patentových zástupcov, zozname asistentov, zozname hosťujúcich patentových
zástupcov, zozname usadených patentových zástupcov, zozname spoločností
patentových zástupcov a zozname zahraničných spoločností patentových
zástupcov.
(2) Ak žiadosti o vykonanie záznamov alebo ich zmien spĺňajú podmienky
stanovené zákonom a organizačným poriadkom komory, záznamy alebo ich
zmeny sa vykonajú do 15 dní od doručenia žiadosti alebo jej posledného doplnenia
komore, alebo do 15 dní odo dňa kedy bolo vykonané rozhodnutie predstavenstva,
alebo ku dňu zloženia sľubu, alebo k neskoršiemu dátumu ak je takáto požiadavka
uvedená v žiadosti.
§ 24
V období medzi schôdzami predstavenstva je predseda komory oprávnený
urobiť neodkladné rozhodnutia, na ktoré by inak bolo oprávnené predstavenstvo.
O tomto rozhodnutí je povinný informovať predstavenstvo na najbližšom
zasadnutí. Predstavenstvo je oprávnené takéto rozhodnutie zmeniť, pričom
práva tretích osôb, ktoré vznikli v medziobdobí zostávajú nedotknuté.
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§ 25
Predsedu komory počas jeho neprítomnosti zastupuje v celom rozsahu
podpredseda komory. Podpredseda komory je oprávnený konať v rovnakom
rozsahu ako predseda komory, ak ho tým predseda komory poverí.
Revízna komisia
§ 26
Revízna komisia je kontrolný orgán komory. Má troch členov a dvoch
náhradníkov. Pri ukončení činnosti, vzdaní sa alebo vylúčení z riešenia sťažnosti
na patentového zástupcu pre zaujatosť niektorého z členov komisie sa uvoľnené
miesto obsadí náhradníkom podľa ich poradia v zmysle § 13 Organizačného
poriadku.
Zo svojho stredu si volí predsedu na ustanovujúcom zasadnutí, zvolanom
predsedom komory do jedného mesiaca po ukončení konferencie a predsedu
tiež odvoláva. Predseda riadi činnosť komisie a podáva návrhy na začatie
disciplinárneho konania.
Na spôsob voľby a odvolania sa primerane použijú ustanovenia o voľbe a
odvolaní členov predstavenstva.
§ 27
Revízna komisia, ak nerozhodne o tajnom hlasovaní, hlasuje aklamáciou.
Pre platnosť uznesenia sú nevyhnutné najmenej dva súhlasné hlasy.
§ 28
Na zvolávanie a rokovanie revíznej komisie sa primerane použijú
ustanovenia tohto poriadku o predstavenstve komory s tým, že zápisy zo schôdze
revíznej komisie sa doručujú predsedovi komory. Revízna komisia sa schádza
podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
§ 29
Revízna komisia
a) kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontroluje činnosť
predstavenstva; na ten účel musí byť revíznej komisii umožnený prístup ku
všetkým písomným materiálom komory,
b) vykonáva dohľad nad riadnym výkonom činnosti patentového zástupcu,
c) zahajuje konanie o sťažnostiach na výkon činnosti patentového zástupcu
do 2 mesiacov od obdržania sťažnosti,
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d) kontroluje činnosť orgánov komory z hľadiska dodržiavania zákonnosti a
dodržiavania uznesení konferencie; na návrh sťažovateľa revízna komisia
preskúma vybavenie sťažnosti predstavenstvom,
e) ak sa revízna komisia domnieva, že rozhodnutie alebo iné opatrenie
predstavenstva je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo uznesením konferencie, je oprávnená jeho výkon pozastaviť;
súčasne je povinná požiadať o zvolanie konferencie.
§ 30
Ak obdrží orgán komory upozornenie od revíznej komisie, že jeho
rozhodnutie odporuje zákonu alebo uzneseniu konferencie, musí sa týmto
upozornením zaoberať na svojej najbližšej schôdzi.
Disciplinárna komisia
§ 31
Disciplinárna komisia má troch členov a dvoch náhradníkov. Pri ukončení
činnosti, vzdaní sa alebo vylúčení pri disciplinárnom konaní pre zaujatosť
niektorého z členov komisie sa uvoľnené miesto obsadí náhradníkom podľa ich
poradia v zmysle § 13 Organizačného poriadku.
Zo svojho stredu si volí predsedu na ustanovujúcom zasadnutí, zvolanom
predsedom komory do jedného mesiaca po ukončení konferencie.
Na spôsob voľby a odvolania sa primerane použijú ustanovenia o voľbe a
odvolaní' členov predstavenstva.
§ 32
Disciplinárna komisia, ak nerozhodne o tajnom hlasovaní, hlasuje aklamáciou. Pre platnosť uznesenia sú nevyhnutné najmenej dva súhlasné hlasy.
§ 33
Disciplinárna komisia vedie disciplinárne konanie a rozhoduje
o disciplinárnom opatrení podľa zákona. Právomoci a spôsob rokovania
disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok komory.
§ 34
Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.
Zápis zo zasadania komisia doručuje predsedovi komory.
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§ 35
Disciplinárna komisia zovšeobecňuje poznatky z prerokovávania jednotlivých
prípadov disciplinárnych previnení, najmä:
a) analyzuje a vyhodnocuje svoje poznatky a odporúča ich predstavenstvu na
zverejnenie,
b) na základe svojich poznatkov predkladá odporúčania konferencii,
predstavenstvu alebo revíznej komisii.
Finančná komisia
§ 36
1. Finančná komisia je poradným orgánom komory, zriadeným v zmysle § 49
ods. 4 zákona.
2. Finančná komisia kontroluje hospodárenie komory a predkladá správu
predstavenstvu komory a konferencii.
§ 37
Finančná komisia má troch členov a jedného náhradníka. Zo svojho stredu
si volí predsedu na ustanovujúcom zasadnutí, zvolanom predsedom komory do
jedného mesiaca po ukončení konferencie. Na spôsob voľby a odvolania sa primerane použijú ustanovenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva.
§ 38
Finančná komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich
sa hospodárenia komory. To isté právo má člen finančnej komisie, ak bol tým
poverený komisiou alebo jej predsedom. Finančná komisia sa schádza podľa
potreby, najmenej však raz ročne.
ZOZNAM PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
§ 39
Zoznam patentových zástupcov so záznamami podľa § 8 ods. (4) zákona
vedie a archivuje v sídle komory predstavenstvo komory v listinnej podobe
s mesačným archivačným výpisom k prvému dňu kalendárneho mesiaca,
podpísaným predsedom komory.
§ 40
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(1) O zápise do
predstavenstvo komory.

zoznamu

patentových

zástupcov

rozhoduje

(2) Na zápis do zoznamu patentových zástupcov je potrebné doručiť
komore písomnú žiadosť, v ktorej žiadateľ uvedie svoje meno, priezvisko,
miesto narodenia, sídlo a bydlisko, ak nežiada o neodkladný zápis, deň ku ktorému
chce byť v zozname zapísaný a predložiť odpis z registra trestov a doklad o
vykonaní odbornej skúšky.
§ 41
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu patentových
zástupcov, oznámi mu predstavenstvo komory túto skutočnosť písomne do
tridsiatich dní odo dňa obdržania žiadosti, prípadne odo dňa posledného
doplnenia tejto žiadosti. Súčasne mu oznámi termín, v ktorom môže zložiť
zákonom predpísaný sľub.
§ 42
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody, na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory žiadateľa v lehote do 15
dní od obdržania žiadosti na doplnenie žiadosti.
(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu patentových
zástupcov, vydá v lehote do tridsať dní od obdržania žiadosti rozhodnutie a odošle
ho žiadateľovi. V rozhodnutí uvedie dôvod nezapísania a poučenie o možnosti
odvolania na revíznu komisiu v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia
žiadateľovi.
(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o zápis
zmien.
§ 43
Komora zapíše do zoznamu patentových zástupcov toho, kto po splnení
podmienok zložil predpísaný sľub, ku dňu zloženia sľubu, pokiaľ žiadateľ
nepožadoval zapísanie k neskoršiemu termínu.
§ 44
Komora vydá patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od vykonania
zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu patentových zástupcov a preukaz
patentového zástupcu.
§ 45
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(1) Komora vedie osobitný zoznam čestných členov komory. Čestné
členstvo neoprávňuje na výkon činnosti patentového zástupcu a nepodlieha
poplatkovej povinnosti.
(2) O zápise čestných členov do osobitného zoznamu rozhoduje
konferencia na návrh predstavenstva komory.
(3) Čestný člen komory nemôže byť volený do orgánov komory.
(4) Čestný člen sa na základe vlastného rozhodnutia môže vzdať svojho
členstva v komore. Zrušenie členstva a výmaz zo zoznamu patentových
zástupcov nadobúda účinnosť doručením vyhlásenia čestného člena
predstavenstvu komory.
§ 46
V oznámeniach podľa § 83 tohto poriadku komora uvádza údaje o
pozastavení činnosti patentového zástupcu, ako aj údaj o viac ako trojmesačnej
nemožnosti vykonávať činnosť samostatného patentového zástupcu. Súčasne uvedie
meno substitúta.
§ 47
Rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu patentových zástupcov a
rozhodnutie o pozastavení činnosti oznámi komora písomne patentovému
zástupcovi v lehote do 7 dní odo dňa prijatia takéhoto rozhodnutia.
ZOZNAM ASISTENTOV
§ 48
Zoznam asistentov vedie v sídle komory predstavenstvo komory. Zoznam
asistentov je verejne prístupný.
§ 49
(1) O zápise do zoznamu asistentov rozhoduje predstavenstvo komory na
základe písomného návrhu patentového zástupcu, usadeného patentového
zástupcu, spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti
patentových zástupcov najneskôr do jedného mesiaca od obdržania návrhu
a najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania návrhu, resp. ak je v návrhu uvedený
neskorší deň zápisu k tomuto dňu, zapíše asistenta do zoznamu asistentov.
(2) V písomnom návrhu na zápis do zoznamu asistentov je potrebné uviesť
meno a priezvisko asistenta, miesto narodenia, sídlo a bydlisko, ak sa nežiada o
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neodkladný zápis, deň ku ktorému má byť asistent v zozname zapísaný a predložiť
odpis z registra trestov, doklad o získanom vzdelaní, kópiu pracovnej zmluvy
uzavretej s patentovým zástupcom, usadeným patentovým zástupcom,
spoločnosťou patentových zástupcov alebo zahraničnou spoločnosťou patentových
zástupcov a vyhlásenie asistenta, že súčasne nevykonáva zamestnanie, povolanie
alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú
zárobkovú činnosť, a nie je zamestnancom komory, pričom v prípadoch, ak návrh
podáva spoločnosť patentových zástupcov alebo zahraničná spoločnosť
patentových zástupcov, predloží aj vyhlásenie patentového zástupcu alebo
usadeného patentového zástupcu o tom, že pod jeho vedením a dohľadom bude
vykonávaná asistentská prax s cieľom získať vedomosti a skúsenosti potrebné na
výkon činnosti patentového zástupcu.
Pracovná zmluva asistenta s patentovým zástupcom musí byť uzavretá
aspoň na 20 hodín týždenne a miesto výkonu práce musí byť zhodné s miestom
výkonu činnosti patentového zástupcu.
§ 50
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu asistentov, oznámi
mu predstavenstvo komory túto skutočnosť písomne do tridsiatich dní odo dňa
obdržania žiadosti, prípadne odo dňa jej posledného doplnenia.
§ 51
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody, na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory v lehote do 15 dní od
obdržania žiadosti navrhovateľa na zápis do zoznamu asistentov na doplnenie
žiadosti.
(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu asistentov,
vydá v lehote tridsiatich dní od obdržania žiadosti rozhodnutie a odošle ho
navrhovateľovi na zápis. V rozhodnutí uvedie dôvod nezapísania a poučenie o
možnosti odvolania na revíznu komisiu v lehote 15 dní od doručenia
rozhodnutia žiadateľovi.
(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o zápis
zmien.
§ 52
Komora vydá asistentovi najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu
preukaz asistenta.
ZOZNAM HOSŤUJÚCICH PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
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§ 53
Zoznam hosťujúcich patentových zástupcov vedie v sídle komory
predstavenstvo komory. Zoznam hosťujúcich patentových zástupcov je verejne
prístupný.
§ 54
(1) O zápise do zoznamu hosťujúcich patentových zástupcov rozhoduje
predstavenstvo komory na základe písomnej žiadosti patentového zástupcu
Európskeho spoločenstva najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania návrhu.
(2) V písomnom návrhu na zápis do zoznamu hosťujúcich patentových
zástupcov žiadateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto
podnikania, povolenie, na základe ktorého patentový zástupca podniká
v domovskom štáte, údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domovskom štáte,
doklad o občianstve členského štátu Európskej únie, adresu na doručovanie na
území Slovenskej republiky a ak sa nežiada o neodkladný zápis, deň ku ktorému
má byť hosťujúci patentový zástupca v zozname zapísaný a predloží preukaz
oprávnenia na vykonávanie činnosti patentového zástupcu v domovskom štáte,
odpis z registra trestov SR a jemu zodpovedajúci doklad z domovského štátu,
vyhlásenie o tom, že nie je spoločníkom spoločnosti patentových zástupcov,
doklad o poistení zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť
v súvislosti s poskytovaním jeho služieb na území Slovenskej republiky
a čestné vyhlásenie o tom, že v domovskom štáte nebol disciplinárne
potrestaný vyčiarknutím zo zoznamu
patentových zástupcov alebo
pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu. Všetky požadované
doklady musí žiadateľ predložiť s úradne overeným prekladom do štátneho
jazyka.
§ 55
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu hosťujúcich
patentových zástupcov, oznámi mu predstavenstvo komory túto skutočnosť
písomne do tridsiatich dní odo dňa obdržania žiadosti, prípadne odo dňa jej
posledného doplnenia.
§ 56
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory v lehote do 15 dní od
obdržania žiadosti žiadateľa o zápis do zoznamu hosťujúcich patentových
zástupcov na doplnenie žiadosti.
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(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu hosťujúcich
patentových zástupcov, vydá v lehote do tridsať dní od obdržania žiadosti
rozhodnutie a odošle ho žiadateľovi o zápis. V rozhodnutí uvedie dôvod
nezapísania a poučenie o možnosti odvolania na revíznu komisiu v lehote 15
dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi.
§ 57
Komora vydá hosťujúcemu patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní
od vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu hosťujúcich patentových
zástupcov.

ZOZNAM USADENÝCH PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
§ 58
Zoznam usadených patentových zástupcov vedie v sídle komory
predstavenstvo komory. Zoznam usadených patentových zástupcov je verejne
prístupný.
§ 59
(1) O zápise do zoznamu usadených patentových zástupcov rozhoduje
predstavenstvo komory na základe písomnej žiadosti patentového zástupcu
Európskeho spoločenstva najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania návrhu.
(2) V písomnom návrhu na zápis do zoznamu usadených patentových
zástupcov žiadateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto
podnikania, povolenie, na základe ktorého patentový zástupca podniká
v domovskom štáte, údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domovskom štáte, ak
sa nežiada o neodkladný zápis, deň ku ktorému má byť usadený patentový
zástupca v zozname zapísaný a predloží preukaz oprávnenia na vykonávanie
činnosti patentového zástupcu v domovskom štáte, doklad o občianstve členského
štátu Európskej únie, odpis z registra trestov SR a jemu zodpovedajúci doklad
z domovského štátu, doklad o poistení zo zodpovednosti za škodu, ktorá by
mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním jeho služieb na území Slovenskej
republiky a čestné vyhlásenie o tom, že v domovskom štáte nebol
disciplinárne potrestaný vyčiarknutím zo zoznamu patentových zástupcov
alebo pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu. Všetky
požadované doklady musí žiadateľ predložiť s úradne overeným prekladom
do štátneho jazyka.
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§ 60
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu usadených
patentových zástupcov, oznámi mu predstavenstvo komory túto skutočnosť
písomne do tridsiatich dní odo dňa obdržania žiadosti, prípadne odo dňa jej
posledného doplnenia.
§ 61
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody, na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory v lehote do 15 dní od
obdržania žiadosti žiadateľa o zápis do zoznamu usadených patentových
zástupcov na doplnenie žiadosti.
(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu usadených
patentových zástupcov, vydá v lehote do tridsať dní od obdržania žiadosti
rozhodnutie a odošle ho žiadateľovi o zápis. V rozhodnutí uvedie dôvod
nezapísania a poučenie o možnosti odvolania na revíznu komisiu v lehote 15
dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi.
§ 62
Komora vydá usadenému patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od
vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu patentových zástupcov
a preukaz usadeného patentového zástupcu.
ZOZNAM SPOLOČOSTÍ PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV
§ 63
Zoznam spoločností patentových zástupcov vedie v sídle komory
predstavenstvo komory. Zoznam spoločností patentových zástupcov je verejne
prístupný.
§ 64
(1) O zápise do zoznamu spoločností patentových zástupcov rozhoduje
predstavenstvo komory na základe písomnej žiadosti spoločnosti patentových
zástupcov najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania návrhu.
(2) V písomnom návrhu na zápis do zoznamu spoločností patentových
zástupcov je potrebné uviesť obchodné meno spoločnosti patentových zástupcov,
identifikačné číslo organizácie, miesto registrácie, sídlo, ak sa nežiada o
neodkladný zápis, deň ku ktorému má byť spoločnosť patentových zástupcov
v zozname zapísaná a predložiť výpis z obchodného registra, odpis z registra
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trestov štatutárnych
zástupcov,
doklad o tom,
že spoločníkom,
akcionárom alebo zamestnancom spoločnosti je patentový zástupca, jeho
odpis z registra trestov, doklad o tom, že základné imanie akciovej
spoločnosti je tvorené akciami vydanými na meno, poistnú zmluvu.
§ 65
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu spoločností
patentových zástupcov, oznámi mu predstavenstvo komory túto skutočnosť
písomne do tridsiatich dní odo dňa obdržania žiadosti, prípadne odo dňa jej
posledného doplnenia, pričom ak z predložených dokladov vyplýva ich časová
ohraničenosť, vykoná sa zápis do zoznamu na túto ohraničenú dobu.
§ 66
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody, na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory v lehote do 15 dní od
obdržania žiadosti žiadateľa o zápis na doplnenie žiadosti.
(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu spoločností
patentových zástupcov, vydá v lehote do tridsať dní od obdržania žiadosti
rozhodnutie a odošle ho žiadateľovi o zápis. V rozhodnutí uvedie dôvod
nezapísania a poučenie o možnosti odvolania na revíznu komisiu v lehote 15
dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi.
§ 67
(1) Komora vydá spoločnosti patentových zástupcov najneskôr do 15 dní
od vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu spoločností
patentových zástupcov, pričom ak je zápis vykonaný na dobu určitú,
vydá aj osvedčenie na tú istú dobu.
(2) Spoločnosť patentových zástupcov je povinná oznámiť komore
všetky zmeny údajov a všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre zápis do
zoznamu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH SPOLOČOSTÍ PATENTOVÝCH
ZÁSTUPCOV
§ 68
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Zoznam zahraničných spoločností patentových zástupcov vedie v sídle
komory predstavenstvo komory. Zoznam zahraničných spoločností patentových
zástupcov je verejne prístupný.
§ 69
(1) O zápise do zoznamu zahraničných spoločností patentových zástupcov
rozhoduje predstavenstvo komory na základe písomnej žiadosti zahraničnej
spoločnosti patentových zástupcov najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania
návrhu.
(2) V písomnom návrhu na zápis do zoznamu zahraničných spoločností
patentových zástupcov je potrebné uviesť
obchodné meno spoločnosti
patentových zástupcov, identifikačné číslo organizácie, miesto registrácie, sídlo,
ak sa nežiada o neodkladný zápis, deň ku ktorému má byť zahraničná spoločnosť
patentových zástupcov v zozname zapísaná a predložiť výpis z obchodného alebo
obdobného registra, odpis z registra trestov SR štatutárnych zástupcov
spoločnosti a jemu zodpovedajúci doklad z domovského štátu, doklad o tom,
že spoločnosť je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov
v členskom štáte Európskej únie, čestné vyhlásenie, že jej spoločníkmi sú len
patentoví zástupcovia, a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu,
ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb spoločnosti patentových
zástupcov. Všetky požadované doklady musí žiadateľ predložiť s úradne
overeným prekladom do štátneho jazyka.
§ 70
Ak spĺňa žiadateľ podmienky na zápis do zoznamu zahraničných
spoločností patentových zástupcov, oznámi mu predstavenstvo komory túto
skutočnosť písomne do tridsiatich dní odo dňa obdržania žiadosti, prípadne odo
dňa jej posledného doplnenia.
§ 71
(1) Ak žiadosť nespĺňa podmienky stanovené zákonom a organizačným
poriadkom komory, ale z jej obsahu nevyplývajú dôvody, na základe ktorých by
bolo možné žiadosť zamietnuť, vyzve predseda komory v lehote do 15 dní od
obdržania žiadosti žiadateľa o zápis na doplnenie žiadosti.
(2) Ak odmietne predstavenstvo zapísať žiadateľa do zoznamu
zahraničných spoločností patentových zástupcov, vydá v lehote do tridsať dní od
obdržania žiadosti rozhodnutie a odošle ho žiadateľovi o zápis. V rozhodnutí
uvedie dôvod nezapísania a poučenie o možnosti odvolania na revíznu komisiu
v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia žiadateľovi.
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§ 72
(1) Komora vydá zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov
najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu
zahraničných spoločností patentových zástupcov.
(2) Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je povinná oznámiť
komore všetky zmeny údajov a všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre
zápis do zoznamu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
§ 73
Hosťujúci patentový zástupca
Po oznámení zámeru hosťujúceho patentového zástupcu poskytovať
svoje služby na území Slovenskej republiky komore, vyzve ho komora písomne,
aby do jedného mesiaca od oznámenia zámeru oznámil predpokladaný počet
prípadov, ktoré mieni počas jedného roka na území Slovenskej republiky
zastupovať. Hosťujúci patentový zástupca je oprávnený poskytovať svoje služby
od okamžiku zápisu do zoznamu hosťujúcich patentových zástupcov.
§ 74
Komora bude považovať za príležitostné poskytovanie služieb
hosťujúceho patentového zástupcu prípady, v ktorých toto zastupovanie
neprekročí ročne jeden prípad.
§ 74a
Čestný člen
Konferencia môže rozhodnúť o prijatí fyzickej osoby za čestného člena
komory. Čestné členstvo neoprávňuje na výkon činnosti patentového zástupcu
a nepodlieha poplatkovej povinnosti. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov
komory. Čestný člen sa môže na základe vlastného rozhodnutia vzdať svojho
členstva v komore. Čestné členstvo zaniká doručením prehlásenia o jeho vzdaní
sa na adresu komory alebo úmrtím fyzickej osoby.
PRÁVA A POVINNOSTI PATENTOVÉHO ZÁSTUPCU
§ 75
(1) Patentový zástupca je oprávnený najmä:
19/22

a) vykonávať činnosť patentového zástupcu za podmienok ustanovených
zákonom, a to buď samostatne, v združení spolu s inými patentovými zástupcami
alebo v spoločnosti patentových zástupcov, pričom patentoví zástupcovia, ktorí
sú členmi združenia alebo spoločníkmi v spoločnosti patentových zástupcov, sa
môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní služieb patentového
zástupcu v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak
zmluva o združení alebo spoločenská zmluva spoločnosti patentových zástupcov
neurčuje inak;
b) podieľať sa na činnosti komory, najmä voliť jej orgány a byť do nich
volený,
c) požadovať ochranu svojich záujmov súvisiacich s poskytovaním
odbornej pomoci podľa zákona a práv vyplývajúcich z členstva v komore.
§ 76
(1) Patentoví zástupcovia, ktorí svojou žiadosťou vyvolali zvolanie
konferencie, sú povinní sa zúčastniť jej rokovania, pokiaľ im v tom nezabránia
vážne dôvody.
(2) Patentoví zástupcovia podľa ods.1, ktorí sa nezúčastnia rokovania
konferencie, hoci sú o jej konaní informovaní, sú povinní poveriť iného zástupcu
ich zastúpením na konferencii.
§ 77
(1) Patentový zástupca je povinný viesť spisovú evidenciu a účtovnú
evidenciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Evidenciu podľa ods. 1 a obsah spisu je patentový zástupca povinný po
uzavretí spisu uchovávať po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym
predpisom. Uvedené doklady je patentový zástupca povinný predložiť na podnet
predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR alebo v prípade sťažnosti
klienta na nahliadnutie revíznej komisii.
§ 78
Patentový zástupca je povinný podrobiť sa zmierovaciemu konaniu pred
predstavenstvom komory alebo komisiou predstavenstva menovanou na tento účel
predtým, ako začne spor proti inému patentovému zástupcovi pred príslušným
orgánom.
§ 79
(1) Patentový zástupca je povinný plniť uznesenia konferencie komory.
(2) Patentový zástupca je povinný platiť príspevky stanovené konferenciou
patentových zástupcov.
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§ 79a
Patentový zástupca je povinný oznámiť komore zmenu spôsobu výkonu
činnosti patentového zástupcu (§ 15 Zákona) v lehote do 15 dní od tejto zmeny.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
§ 80
Predstavenstvo komory oznámi termín konania konferencie Úradu
priemyselného vlastníctva SR v lehote 30 dní pred jej konaním.
§ 81
Výsledky volieb do predstavenstva oznámi predseda komory bez
zbytočného odkladu Úradu priemyselného vlastníctva SR.
§ 82
Predstavenstvo komory zverejňuje informatívne údaje zo zoznamov
patentových zástupcov, hosťujúcich patentových zástupcov, usadených
patentových zástupcov, asistentov, spoločností patentových zástupcov a
zahraničných spoločností patentových zástupcov na www stránke komory.
Zmeny v zoznamoch patentových zástupcov, asistentov, hosťujúcich
patentových zástupcov, usadených patentových zástupcov, spoločnosti
patentových zástupcov a zahraničných spoločností patentových zástupcov
oznamuje predstavenstvo komory Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Aktualizovaný zoznam podpísaný predsedom komory zasiela komora Úradu
priemyselného vlastníctva SR k 1. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom nastala zmena.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 83
Každý člen orgánu komory ako aj zamestnanci komory sú povinní
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z úradnej
činnosti, pokiaľ zákonom nie je ustanovené inak.
§ 83a
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Ak nie je možné doručiť písomnosť patentovému zástupcovi na adresu jeho
sídla zapísaného v zozname patentových zástupcov vedenom komorou a jeho
iná adresa nie je komore známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od
vrátenia nedoručenej zásielky komore za doručenú, a to aj vtedy, ak sa
patentový zástupca o tom nedozvie.
§ 84
Na úhradu nákladov vyberá komora od svojich členov príspevok. Výšku
príspevku, spôsob jeho úhrady a použitie fondov, pokiaľ sú vytvorené,
stanovuje uznesenie konferencie.
§ 85
V naliehavých prípadoch môže orgán komory vydať uznesenie i bez prerokovania na schôdzi (zasadnutí); v takomto prípade hlasujú členovia orgánu na
podklade zaslaného materiálu písomným oznámením, ktoré zašlú naspäť (hlasovanie „per rollam“). O tomto spôsobe hlasovania rozhoduje predseda príslušného orgánu komory. O výsledku urobí zápis, ktorý predloží najbližšej schôdzi
orgánu komory.
§ 86
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia
konferenciou komory.
Schválené konferenciou dňa 15.04.2016.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
predseda Slovenskej komory
patentových zástupcov
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