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PRAVIDLÁ SLOVENSKEJ KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV 

NA PLATENIE PRÍSPEVKOV NA ČINNOSŤ KOMORY 

A POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 

§ 1 

 

Komora je samostatnou samosprávnou organizáciou patentových 

zástupcov. Najdôležitejším zdrojom príjmov komory je príspevok patentových 

zástupcov na činnosť komory (ďalej len príspevok). 

 

  § 2 

 

(1) Výška príspevku a zápisného sa stanovuje na obdobie do 

nasledujúcej konferencie a schvaľuje sa konferenciou. 

(2) Príspevok podľa ods. 1 je splatný v dvoch splátkach, vždy do 15. marca 

a 15. júla kalendárneho roka. Zápisné je splatné najneskôr pri zložení sľubu. 

(3) Pri zápise do zoznamu patentových zástupcov v druhom polroku 

kalendárneho roka sa platí polovica príspevku a celé zápisné. Príspevok 

prípadne jeho pomerná časť sú splatné do 15 dní odo dňa zápisu do zoznamu 

patentových zástupcov. 

 

§ 3 

 

Predstavenstvo komory môže na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti 

patentového zástupcu, doručenej kancelárii komory najneskôr jeden týždeň pred 

dňom splatnosti príspevku podľa § 2 ods. 2 alebo 3 predĺžiť splatnosť príspevku, 

znížiť výšku príspevku alebo príspevok odpustiť. 

(2) Medzi dôvody, ku ktorým predstavenstvo komory pri rozhodovaní 

podľa ods. 1 prihliada, patria najmä: 

a) pozastavenie činnosti, 

b) výkon činnosti patentového zástupcu počas materskej a rodičovskej  

dovolenky, 

c) nepriaznivá sociálna situácia patentového zástupcu, ktorého priemerný 

mesačný príjem v predchádzajúcom období bez vlastného pričinenia neprekročil 

čiastku stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako životné minimum, 

d) ďalšie závažné dôvody hodné osobitného zreteľa. 

 

§ 4 

 

Komora vráti patentovému zástupcovi príspevok alebo jeho časť, ktoré 

boli zaplatené omylom alebo v dôsledku chyby pri výpočte. 

 

§ 5 
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(1) Ak je patentový zástupca so zaplatením príspevku alebo jeho 

pomernej časti v omeškaní, je povinný zaplatiť komore penále vo výške 10 % 

z dlžnej čiastky za každý mesiac omeškania. 

(2) Omeškanie pri zaplatení príspevku alebo jeho pomernej časti, 

trvajúce viac ako tri mesiace, je závažným porušením povinnosti patentového 

zástupcu. Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva predsedovi 

disciplinárnej komisie predseda revíznej komisie. 

 

§ 6 

 

(1) V súlade s povinnosťou patentového zástupcu podľa ustanovení § 25  

zákona o poistení zodpovednosti za škodu, môžu byť patentoví zástupcovia 

zapísaní do zoznamu patentových zástupcov dobrovoľne poistení 

prostredníctvom komory. 

(2) Komora je povinná uzatvoriť poistnú kolektívnu zmluvu o 

zodpovednosti za škodu. Zmluva uzatvorená komorou s poisťovňou sa vzťahuje na 

tých patentových zástupcov, ktorí s ňou vyjadria svoj súhlas. Za súhlas so 

zmluvou sa považuje včasné zaplatenie čiastky poistného. 

(3) Patentoví zástupcovia, ktorí nepristúpia k zmluve podľa ods. 2 sú 

povinní komore oznámiť a predložiť doklady o individuálnom poistení a 

zaplatení poistného a to do 15. 02. bežného kalendárneho roka. 

(4) Pokiaľ patentový zástupca v stanovenej lehote nesplní svoju povinnosť 

o poistení zodpovednosti za škodu, bude to považované za závažné porušenie 

povinností uložených  zákonom (§ 25). 

(5) Spoločnosti patentových zástupcov sú povinné komore oznámiť a 

predložiť doklady o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 

vzniknúť pri poskytovaní služieb patentového zástupcu do 15 dní od predĺženia 

platnosti poistnej zmluvy.  

 

§ 7 

 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia konferenciou 

komory.  

 

Schválené konferenciou dňa  04.04.2008. 

                                JUDr. Ing. Vladimír Neuschl  

                                                               predseda Slovenskej komory 

                                                                                  patentových zástupcov 


