DISCIPLINÁRNY PORIADOK KOMORY REŠTAURÁTOROV
schválený valným zhromaždením komory reštaurátorov dňa 7. 11. 2011
Valné zhromaždenie komory reštaurátorov sa podľa § 24 písm. d) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. (ďalej len „Zákon“) uznieslo
na tomto Disciplinárnom poriadku:
PRVÁ ČASŤ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenie
Tento Disciplinárny poriadok ustanovuje
a) podmienky disciplinárnej zodpovednosti členov komory reštaurátorov (ďalej
len „člen komory“),
b) skutkové podstaty disciplinárnych previnení,
c) druhy disciplinárnych opatrení a pravidlá ich ukladania,
d) postavenie a činnosť disciplinárnej komisie a
e) disciplinárne konanie.
Článok 2
Disciplinárne previnenie
(1)
Disciplinárnym previnením je závažné alebo opätovné porušenie povinnosti člena
komory ustanovenej Zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
vnútorným predpisom komory reštaurátorov (ďalej len „komora“), ktoré je za disciplinárne
previnenie označené v tomto disciplinárnom poriadku, ku ktorému došlo v súvislosti s
výkonom činnosti alebo postavením reštaurátora či v súvislosti s členstvom v komore,
pokiaľ nejde o trestný čin.
(2)
Vnútornými predpismi komory sa rozumejú predpisy schvaľované valným zhromaždením komory podľa § 24 písm. a), c) a d) Zákona, ako i uznesenia predstavenstva
komory, ktorými sú jej členovia viazaní.
Článok 3
Zodpovednosť za disciplinárne previnenie
(1)
Vznik zodpovednosti za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa Zákona a vnútorného predpisu komory účinného v čase spáchania disciplinárneho previnenia.
(2)
Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa vzťahuje na konanie na území Slovenskej republiky; na konanie mimo územia Slovenskej republiky sa vzťahuje vtedy, ak ide o
konanie
a) voči inému členovi komory alebo voči komore,
b) člena komory vykonávajúceho reštaurátorskú činnosť v členskom štáte (členský
štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia),
c) pri výkone povolania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Disciplinárne previnenie možno v rámci disciplinárneho konania prejednať, ak návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný do troch mesiacov odo dňa, keď sa
predseda dozornej rady dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo
dňa spáchania disciplinárneho previnenia (§ 21 ods. 2 Zákona).
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Článok 4
Zavinenie
Na uplatnenie zodpovednosti za disciplinárne previnenie postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak ďalej nie je ustanovené, že sa vyžaduje úmyselné zavinenie.
Disciplinárne previnenie je spáchané z nedbanlivosti, ak disciplinárne obvinený
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a) vedel, že môže svojím konaním porušiť všeobecne záväzný právny predpis alebo
vnútorný predpis komory, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že ho
neporuší, ani neohrozí, alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť všeobecne záväzný právny predpis alebo vnútorný predpis komory, hoci to vzhľadom na okolnosti vedieť mal a mohol.
Disciplinárne previnenie je spáchané úmyselne, ak disciplinárne obvinený
a) chcel svojím konaním porušiť všeobecne záväzný právny predpis alebo vnútorný
predpis komory, alebo
b) vedel, že svojím konaním môže porušiť všeobecne záväzný právny predpis alebo
vnútorný predpis komory a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým
uzrozumený.
Konaním sa rozumie aj opomenutie konania, na ktoré bol disciplinárne obvinený
povinný.
Odo dňa zverejnenia vnútorného predpisu komory na webovom sídle komory sa
predpokladá, že člen komory pozná jeho obsah.
Článok 5
Druhy disciplinárnych opatrení
Za disciplinárne previnenie možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) písomné napomenutie,
b) pokutu až do 2 000 eur,
c) vyčiarknutie zo zoznamu členov komory.
Ak je uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku (1) písm. c) autorizovanému reštaurátorovi, vyčiarkne sa zo zoznamu autorizovaných reštaurátorov (§ 16 Zákona).
Článok 6
Pravidlá ukladania disciplinárnych opatrení
Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a jeho výmery sa prihliadne na zá
važ-osť disciplinárneho previnenia, najmä na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, na mieru zavinenia, na pohnútky, ako aj na to, či ide o opakované disciplinárne previnenie.
Za viac disciplinárnych previnení spáchaných jedným skutkom a prejednávaných
vaných v jednom disciplinárnom konaní sa uloží len jedno disciplionárne opatrenie.
Disciplinárne opatrenia nemožno kumulovať, ani ukladať podmienečne.
Disciplinárne opatrenie podľa článku 5 ods. (1) písm. c) možno uložiť len vtedy,
ak ide o mimoriadne závažné alebo opakované porušenie všeobecne záväzného
právneho predpisu alebo vnútorného predpisu komory.
Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak sú súčasne splnené
tieto podmienky:
a) disciplinárne previnenie bolo spoľahlivo zistené a už jeho prerokovanie splnilo
výchovný účinok,
b) obvinený svoje konanie oľutoval, napomohol k objasneniu disciplinárneho previnenia a odstránil jeho následky, najmä tým, že dobrovoľne nahradil spôsobenú
škodu alebo inú ujmu, že sa ospravedlnil osobe dotknutej prejednávaným konaním
disciplinárne obvineného alebo že uviedol veci do pôvodného stavu,
c) nejedná sa o opakované disciplinárne previnenie a
d) podávateľ podnetu, osoba dotknutá prejednávaným konaním disciplinárne obvineného a predseda dozornej rady netrvá na uložení disciplinárneho opatrenia.
Ak konanie, ktoré je disciplinárnym previnením, je zároveň trestným činom alebo
priestupkom, možno upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia aj vtedy, ak bol
disciplinárne obvinený právoplatne odsúdený za trestný čin, alebo uznaný za
vinného zo spáchania priestupku a uložený trest za trestný čin alebo sankcia za
priestupok sú vzhľadom na okolnosti dostatočné.
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Článok 7
Evidencia disciplinárnych opatrení
Evidenciu uložených disciplinárnych opatrení vedie disciplinárna komisia; je súčasťou registratúry komory.
Evidenciu uložených disciplinárnych opatrení tvoria spisy obsahujúce všetky záznamy použité v disciplinárnom konaní, podania, dôkazy, zápisnice a rozhodnutia
disciplinárneho senátu. Spisy možno poskytnúť len štátnym orgánom oprávneným
podľa osobitného zákona a súdom.
Disciplinárne opatrenie uložené právoplatným rozhodnutím disciplinárneho
senátu, príp. predstavenstva komory sa poznamená v zozname členov komory a zverejní sa v komorovej tlači a na webovom sídle komory. Uloženie disciplinárneho
opatrenia možno zverejniť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bolo disciplinárne opatrenie uložené. Zverejnenie obsahuje tieto údaje: meno a priezvisko disciplinárne obvineného s titulmi, skutkovú podstatu disciplinárneho
previnenia s odkazom na konkrétne ustanovenie tohto disciplinárneho poriadku a
označenie uloženého disciplinárneho opatrenia. V prípade, ak je rozhodnutie o
uložení disciplinárneho opratrenia preskúmavané súdom, táto skutočnosť sa taktiež
zverejní.
Rovnopis rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa po nadobudnutí jeho
právoplatnosti zakladá do osobného spisu člena komory.
Článok 8
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
Disciplinárne opatrenie podľa článku 5 ods. (1) písm. a) a b) sa zahladí uplynutím
troch rokov odo dňa vykonania disciplinárneho opatrenia.
Dňom vykonania disciplinárneho opatrenia je deň zverejnenia disciplinárneho opatrenia podľa článku 5 ods. (1) písm. a) na webovom sídle komory.
Dňom vykonania disciplinárneho opatrenia podľa článku 5 ods. (1) písm. b) je deň
pripísania uloženej pokuty na bankový́ účet komory alebo zaplatenia uloženej
pokuty v hotovosti do pokladne komory.
Po zahladení disciplinárneho opatrenia sa na disciplinárne potrestaného hľadí, ako
keby k disciplinárnemu previneniu nedošlo. Zahladené potrestanie sa vymaže zo
zoznamu členov komory a nesmie sa ďalej zverejňovať.
Na zahladené disciplinárne previnenie sa pri určovaní disciplinárneho opatrenia v
prípadnom ďalšom disciplinárnom konaní začatom po zahladení neprihliada.

DRUHÁ ČASŤ – DISCIPLINÁRNE PREVINENIA
Článok 9
Disciplinárne previnenia pri vý́kone povolania reštaurátora vo vzťahu k spoločnosti
Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto
a) presadzuje seba alebo výkon svojich odborných reštaurátorských prác nepravdivým alebo zavádzajúcim spôsobom,
b) rozhoduje pri výkone verejnej správy vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta
dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania,
c) využije svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu v orgáne verejnej správy na získanie zákazky, osobnej výhody alebo prednostnej pozície pre seba, pre blízku osobu
alebo pre inú osobu v príbuzenskom, priateľskom, obchodnom alebo kolegiálnom
vzťahu,
d) ovplyvní uvedením nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií spracovanie, prerokovanie alebo schvaľovanie dokumentácie z reštaurátorského výskumu
a návrhu na reštaurovanie alebo dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác,
e) ohrozí alebo poškodí svojím verejným prejavom alebo celkovým správaním na
verejnosti dobré meno reštaurátorského povolania uvádzaním nepravdivých alebo

pravdu skresľujúcich údajov a informácií alebo pri výkone povolania sa vo vzťahu
ku klientom, kolegom, komore alebo úradným osobám správa hrubo, nevhodne
alebo urážlivo, alebo vykonáva svoje povolanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s
dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku, hospodárskej súťaže, so
všeobecne záväznými právnými predpismi a s Etickým kódexom reštaurátora.
Článok 10
Disciplinárne previnenia pri výkone povolania reštaurátora vo vzťahu k profesii
Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto
a) pri výkone reštaurátorskej činnosti nedodržiava všetky všeobecne záväzné právne predpisy,
b) nerešpektuje estetickú, historickú a fyzickú integritu predmetu reštaurovania,
c) vykonáva svoje povolanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom reštaurátorského povolania, najmä neuskutočňuje reštaurovanie ako jeden integrovaný
proces rovnocenných a na seba nadväzujúcich odborných úkonov, umožňuje alebo
napomáha pri nedodržaní overenej reštaurátorskej dokumentácie alebo marí štátny
dohľad,
d) nezúčastňuje sa bez vážneho dôvodu na povinnom celoživotnom odbornom vzdelávaní organizovanom komorou,
e) prijme za spoločníka alebo poverí zastupovaním či výkonom prác, resp. inak
umožní výkon prác, ktoré môžu realizovať len členovia komory osobu, ktorá nie je
členom komory,
f) vyhotoví nepravdivý, tendenčný alebo inak neobjektívny odborný posudok, odhad
alebo dobrozdanie,
g) zúčastní sa ako záujemca, uchádzač, súťažiaci, odborný poradca alebo člen poroty súťaže, pri ktorej komora vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržania pravidiel
poctivého súťaženia alebo nesúladu súťaže so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
h) nevykonáva svoje povolanie poctivo a čestne, najmä nedbá na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a nedbá, aby procesom reštaurovania nepoškodzoval
kultúrne pamiatky, ľudské zdravie a životné prostredie,
i) vykonáva reštaurovanie nad rámec odbornej spôsobilosti priznanej špecializácie
reštaurovania,
j) odmieta sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu byť prospešné pre
rozvoj profesie so svojimi kolegami a študentmi reštaurovania,
k) zneužíva svoju odbornú spôsobilosť na fiktívne deklarovanie zodpovednosti za
výkon reštaurátorských prác bez zmluvného vzťahu k obstarávateľovi reštaurovania
a reálneho výkonu reštaurovania,
l) vyžaduje alebo prijme od kolegov akúkoľvek protihodnotu, najmä províziu, za
súčinnosť pri získaní zákazky,
m) vystavuje expertízne posudky smerujúce k určeniu ceny umeleckého predmetu,
n) je zamestnancom v obchode s predajom alebo nákupom, alebo pôsobí ako komisionálny agent v obchode s umeleckými dielami.
Článok 11
Disciplinárne previnenia pri výkone povolania reštaurátora vo vzťahu ku klientovi
Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto
a) neodstúpi od zákazky alebo od uzavretej zmluvy, ak o to požiada klient z dôvodu
nesporného stretu záujmu,
b) prijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo s verejným záujmom, alebo ktorá výrazne ohrozuje kultúrne dedičstvo alebo prírodné hodnoty, alebo ktorú za takúto označila Komora vo svojom
stanovisku,
c) vykonáva odborné činnosti v reštaurovaní na ktoré nemá odbornú spôsobilosť,

d) postúpi bez súhlasu klienta zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, alebo
bez súhlasu klienta zverí realizáciu predmetu zákazky v celom jej rozsahu alebo
v podstatnom rozsahu inej osobe, okrem svojich spolupracovníkov uvedených v
zmluve s klientom alebo zverí vykonanie čiastkových reštaurátorských úkonov
odborne nespôsobilým osobám,
e) zavádza klienta, alebo štátny dohľad, že preberá zodpovednosť za reštaurovanie
bez zmluvného vzťahu s klientom a reálneho výkonu reštaurovania,
f) s úmyslom získať zákazku ponúka alebo ponúka finančné alebo vecné stimuly,
protislužby alebo sprostredkovanie iných služieb, nad rámec stanovenej odmeny za
výkon reštaurovania,
g) vykonáva odborné činnosti v reštaurovaní bez poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov,
h) neinformuje klienta pravdivo o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s úmyslom získať zákazku,
i) zneužije nevedomosť alebo časovú tieseň klienta na bezdôvodné obohatenie alebo
na poskytnutie nepotrebných úkonov alebo na získanie inej neoprávnenej výhody,
j) vykonáva bez súhlasu komory odborné činnosti v reštaurovaní bezplatne alebo
len za symbolickú odmenu alebo za protislužbu,
k) úmyselne zmení dohodnutú odmenu bez zmeny požadovaného rozsahu výkonov
len na základe porovnania odmeny požadovanej iným reštaurátorom za rovnaký
rozsah prác,
l) poruší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s výkonom svojho povolania; to sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom
uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu, alebo ak ide o
oznámenie skutočností osobám zo zákona viazaným povinnosťou mlčanlivosti,
m) odovzdá klientovi neúplnú reštaurátorskú dokumentáciu alebo iné odborné podklady alebo poskytne neúplnú službu; to neplatí, ak to bolo vopred dohodnuté s
klientom,
n) využije svoju funkciu v orgáne komory na subjektívne ovplyvnenie slobodného
rozhodovania klienta pri výbere reštaurátora,
o) navádza v rámci odborného poradenstva klienta na nekalé konanie s cieľom získať zákazku alebo inú neoprávnenú výhodu pre seba, pre blízku osobu alebo pre
tretiu osobu,
p) neoprávnene bráni alebo marí záchranu významnej kultúrnej pamiatky, alebo vykonanie nevyhnutného reštaurovania, pričom sám nie je schopný alebo ochotný
vykonať potrebné reštaurovanie,
q) vezme počas zmluvného vzťahu s klientom a bez jeho vedomia províziu alebo
inú výhodu či protihodnotu, ktorej účelom je ovplyvniť realizovanie reštaurovania,
r) poskytne bez súhlasu klienta pre neho vypracovaný výskum, návrh alebo dokumentáciu ďalšej osobe,
s) nechráni práva a oprávnené záujmy klienta, najmä nekoná voči nemu čestne a
svedomito, nevyužíva všetky možnosti technického riešenia a neuplatňuje najnovšie
odborné poznatky, ktoré pokladá za užitočné v záujme klienta.
Článok 12
Disciplinárne previnenia pri výkone povolania reštaurátora
vo vzťahu k ostatným reštaurátorom
Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto
a) nerešpektuje alebo nechráni autorské práva ostatných reštaurátorov alebo iných
osôb, vrátane osôb tvoriacich pod jeho dohľadom alebo odborným vedením,
b) prijme zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný reštaurátor, ak právny vzťah
trvá a nedošlo k dohode,
c) úmyselne sa zúčastní vyhlásenej súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady,
bol konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za

komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo
pomocného orgánu súťaže, alebo vykonáva činnosť, ktorou narušuje pravidlá
súťaženia, najmä tým, že zvýhodní, alebo znevýhodní uchádzača,
d) neupovedomí iného reštaurátora, že o ňom a jeho výkonoch, alebo o osobách pod
jeho dohľadom alebo odborným vedením vypracúva odborný posudok, dobrozdanie
alebo stanovisko na úradné účely alebo pre klienta; to neplatí, ak by upovedomením
došlo k narušeniu objektívnosti a nezaujatosti v aktuálnom spore alebo k mareniu
úradného vyšetrovania,
e) úmyselne diskriminuje iných reštaurátorov vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní
odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch pre ich pôvod, rasu,
národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu,
telesné alebo duševné obmedzenia alebo rodinný stav,
f) neuvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj
mená všetkých spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo podieľali,
g) ponúkne súťažný návrh za neobvykle nízku odmenu, ktorá nemôže pokryť ani
vecné náklady, s cieľom získať zákazku v súťaži alebo získať inú výhodu na úkor
ostatných súťažiacich,
h) šírením nepravdivých alebo neúplných údajov alebo informácií, ohováraním alebo iným obdobným konaním poškodzuje dobré meno iného reštaurátora, obmedzuje
ho v slobodnom výkone povolania alebo v procese reštaurovania,
i) neoprávnene odnesie po skončení spolupráce z (miesta reštaurovania) reštaurátorskej realizácie, z ateliéru alebo dielne dokumentáciu, iné odborné materiály,
záznamy alebo písomnosti, ktoré nie sú jeho majetkom,
j) nevydá odchádzajúcemu spolupracovníkovi potvrdenie o odbornej praxi alebo
pracovný posudok, alebo mu neumožní vziať si materiály a iné písomnosti, ktorých
je autorom alebo sa týkajú jeho osoby,
k) sa voči voči inému reštaurátorovi alebo jeho spolupracovníkom dopustí nekalosúťažného konania podľa Obchodného zákonníka.
Článok 13
Disciplinárne previnenia pri výkone povolania reštaurátora
vo vzťahu ku komore
Disciplinárneho previnenia sa dopustí ten, kto
a) neuvedie v úradom styku s komorou pravdivé, správne, včasné a úplné údaje
alebo ak jej na požiadanie neposkytne informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania potrebné na jej činnosť podľa Zákona alebo vnútorného predpisu komory, hoci
mu v tom nebráni zákonná prekážka,
b) neupovedomí komoru o každom významnom porušení všeobecne záväzného
právneho predpisu a vnútorných predpisov komory inými reštaurátormi a ich
spolupracovníkmi, prípadne orgánmi verejnej správy, inými osobami a inštitúciami,
s ktorými sa stretne pri výkone svojho povolania,
c) neupovedomí bezodkladne komoru o všetkých skutočnostiach zapisovaných podľa Zákona alebo vnútorných predpisov komory do zoznamu členov komory a o
zmenách, ktoré majú význam pre výkon povolania,
d) neprijme bez vážnych dôvodov aspoň na jedno volebné obdobie funkciu v orgáne
komory, do ktorej bol so svojím súhlasom navrhnutý a zvolený,
e) nezaplatil včas a v potrebnom rozsahu príspevky člena komory,
f) prestal byť účastný povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania,
g) neoznačí otlačením pečiatky reštaurátorskú dokumentáciu a expertízne posudky a
vyjadrenia,
h) nesplní bez vážneho dôvodu ani v opakovanom termíne ako volený člen orgánu
komory úlohu uloženú orgánom komory, alebo je v činnosti výboru alebo pracovnej

skupiny trvalo pasívny, opakovane sa nezúčastňuje ich činnosti alebo neplní
prevzaté úlohy v určených lehotách alebo určeným spôsobom,
i) bezdôvodne odmietne vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní alebo sa
výpovedi na ústnom pojednávaní vyhýba opakovanou neospravedlnenou neúčasťou,
j) bezdôvodne odmietne sa na predvolanie dostaviť na rokovanie orgánu komory
alebo jej poradného orgánu alebo poskytnúť informáciu alebo údaj potrebný na
konanie,
k) nesplnením povinnosti, neospravedlnenou neúčasťou alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobí nesplnenie či ohrozenie splnenia zákonnej úlohy komory, poškodí či
vážne ohrozí iného člena komory alebo uchádzača o členstvo alebo spôsobí komore
škodu alebo nemajetkovú ujmu,
l) marí odborné posúdenie poskytnutých reštaurátorských výkonov zo strany orgánu
komory alebo vypracovanie odborného posudku poverenou osobou,
m) nerešpektuje uznesenia orgánov komory, ignoruje jej autoritu alebo zosmiešňuje
ju na verejnosti alebo pred členmi komory alebo inak porušuje sľub člena komory.
TRETIA ČASŤ – DISCIPLINÁRNE KONANIE
Článok 14
Základné ustanovenie
Ak Zákon neustanovuje inak, na disciplinárne konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení jeho zmien (ďalej len „Správny
poriadok“).
Článok 15
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárnu právomoc nad členmi komory vykonáva disciplinárna komisia (§ 27
Zákona a čl. 7 Organizačného poriadku komory).
(2)
Zasadnutia disciplinárnej komisie zvoláva a jej činnosť riadi predseda disciplinárnej
komisie.
(3)
Disciplinárna komisia sa schádza najmenej raz za 3 mesiace, v akútnych prípadoch
podľa potreby, najmä:
a) na voľbu predsedu,
b) na voľbu členov disciplinárneho senátu,
c) na prerokúvanie prípravy disciplinárneho poriadku a jeho zmien,
d) v iných prípadoch, stanovených v Organizačnom poriadku komory,
e) pokiaľ to považuje za potrebné predseda disciplinárnej komisie.

(1)
(2)

(3)
(4)

Článok 16
Disciplinárny senát
Disciplinárne konanie uskutočňuje trojčlenný disciplinárny senát na písomný návrh
predsedu dozornej rady (ďalej len „Návrh“).
Disciplinárny senát sa skladá
a) z predsedu disciplinárneho senátu, ktorého vymenuje z členov disciplinárnej komisie jej predseda,
b) z dvoch členov disciplinárneho senátu zvolených tajným hlasovaním z členov
disciplinárnej komisie.
Predseda disciplinárnej komisie je povinný zvolať disciplinárnu komisiu tak, aby k
vymenovaniu predsedu disciplinárneho senátu a zvoleniu členov disciplinárneho
senátu došlo do 15 dní odo dňa doručenia Návrhu.
Pri vymenúvaní predsedu disciplinárneho senátu a voľbe členov disciplinárneho
senátu členovia disciplinárnej komisie dbajú o to, aby predsedom ani členom disciplinárneho senátu nebola osoba vylúčená z disciplinárneho konania podľa článku
17; takéto osoby musia byť vylúčené z hlasovania podľa odseku (2) písm. b) tohto
článku. Disciplinárna komisia môže zvoliť aj jedného náhradníka disciplinárneho
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senátu, ak by sa niektorý člen disciplinárneho senátu nemohol zúčastniť
disciplinárneho konania alebo ak by bol vylúčený z dôvodu dodatočne zistenej
predpojatosti.
Disciplinárny senát koná vždy za prítomnosti všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov disciplinárneho
senátu.
Predseda disciplinárneho senátu môže na disciplinárne konanie prizvať osobu s
právnickým alebo iným odborným vzdelaním ako odborného poradcu. Prizvaná
osoba nesmie účastníkom disciplinárneho konania a svedkom sama klásť otázky,
pokiaľ jej to neumožní predseda disciplinárneho senátu, ani zúčastniť sa na
hlasovaní disciplinárneho senátu.
Článok 17
Vylúčenie z disciplinárneho konania
Členom disciplinárneho senátu nesmie byť ten,
a) u koho možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej
veci, k účastníkom konania alebo k podávateľovi podnetu na začatie disciplinárneho
konania, príp. k ich zástupcom v disciplinárnom konaní alebo
b) kto je sám obvinený z disciplinárneho previnenia, alebo bol disciplinárne potrestaný a jeho previnenie nie je zahladené alebo
c) je trestne stíhaný.
Ak prekážky uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku zistí účastník konania, podávateľ podnetu na začatie disciplinárneho konania alebo člen disciplinárnej
komisie či senátu, je povinnýokamžite o tom upovedomiť predsedu disciplinárneho
senátu a ten predsedu disciplinárnej komisie.
Disciplinárne konanie sa preruší až do rozhodnutia o nahradení vylúčeného člena
disciplinárneho senátu či námietke zaujatosti.
O námietke zaujatosti, resp. vylúčení člena z disciplinárneho senátu a jeho nahradení iným členom disciplinárnej komisie, príp. určeným náhradníkom rozhodne
predseda disciplinárnej komisie do 30 dní od doručenia upovedomenia o dôvodoch
na vylúčenie z disciplinárneho konania alebo návrhu na vylúčenie z disciplinárneho
konania. Predseda disciplinárnej komisie bezodkladne vyzve dotknutého člena disciplinárneho senátu, aby sa v primeranej lehote vyjadril k dôvodom jeho vylúčenia.
Rozhodnutie sa poznamená v spise a disciplinárnemu senátu a účastníkom konania
sa oznámi písomne.
Článok 18
Spoločné disciplinárne konanie
Ak sa disciplinárne obvinený dopustil jedným skutkom viacerých disciplinárnych
previnení, prejednajú sa v jednom disciplinárnom konaní; to neplatí, ak by spojením
vecí uplynula lehota na potrestanie prvého disciplinárneho previnenia.
Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo spoločným konaním viac disciplinárne
obvinených, tieto previnenia sa prejednajú v jednom disciplinárnom konaní; to
neplatí, ak niektorý z disciplinárne obvinených je obvinený aj z iného disciplinárneho previnenia.
Článok 19
Práva účastníkov konania
Účastníkom disciplinárneho konania je disciplinárne obvinený a predseda dozornej
rady ako navrhovateľ.
Účastník konania má právo najmä:
a) vyjadriť sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania, podaniam a predloženým
dôkazom v lehote nie kratšej ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy na vyjadrenie,
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b) nazrieť do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie spisu s výnimkou
zápisníc o hlasovaní a oboznámiť sa s podkladmi a s dôkazmi založenými v spise
ešte pred začatím ústneho pojednávania (§ 23 Správneho poriadku); to isté platí aj
pre zvoleného zástupcu,
c) zúčastniť sa osobne prejednania veci na ústnom pojednávaní pred disciplinárnym
senátom a vyjadrovať sa ku skutkovej a právnej stránke prejednávaného disciplinárneho previnenia, klásť svedkom otázky,
d) zvoliť si zástupcu,
e) predložiť v disciplinárnom konaní písomnosti a iné dôkazy a navrhnúť vykonanie
a doplnenie dôkazov,
f) pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie,
g) odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu.
Člen komory, ktorého sa rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené
disciplinárne opatrenie, týka, je oprávnený podať súdnu žalobu na preskúmanie
právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, a to do pätnástich
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (§ 21 ods. 5 Zákona).
Článok 20
Svedkovia
Každý člen komory je povinný na vyzvanie disciplinárneho senátu vypovedať ako
svedok v disciplinárnom konaní (§ 35 ods. 1 Správneho poriadku). Musí vypovedať
pravdivo a nesmie nič zamlčať; o tom musí byť pred začatím výpovede poučený.
Svedok má právo odoprieť výpoveď, ak je v priamom príbuzenskom alebo manželskom vzťahu s disciplinárne obvineným, alebo ak by svojou výpoveďou mohol
spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám (§ 35 ods. 3
Správneho poriadku).
Ako svedka nemožno vypočuť toho, kto by tým sprístupnil utajovanú skutočnosť,
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, listové tajomstvo alebo
porušil zákonnú povinnosť mlčanlivosti; to neplatí, ak ho povinnosti mlčanlivosti
zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má (§ 35 ods. 2
Správneho poriadku).
Článok 21
Podnet na začatie disciplinárneho konania
Podnet na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory (ďalej len „podnet“)
môže dať ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „sťažovateľ“). Podnet musí byť písomný a podpísaný sťažovateľom a musí byť doručený
komore prostredníctvom kancelárie komory.
Kancelária prijíma a eviduje podnety, zabezpečuje ich vybavovanie a informovanie
sťažovateľa o priebehu a postupe vybavovania jeho podnetu a disciplinárneho
konania. Bezodkladne po prijatí podnetu kancelária tento podnet doručí predsedovi
dozornej rady. Predseda dozornej rady je povinný preskúmať každý podnet a
postupovať tak, aby bola vec riadne objasnená.
Z podnetu musí byť zrejmé, kto podnet podáva, kto je podozrivý́ z disciplinárneho
previnenia, kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, o aké disciplinárne previnenie
ide a ak vznikla škoda, aj kto je poškodený. Z podnetu musia byť zrejmé
rozhodujúce skutkové okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie disciplinárneho konania.
S podnetom treba predložiť dôkazy alebo aspoň ich presne označiť, ak ich nemožno
priložiť k podnetu.
Ak je podnet podpísaný, ale nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo je inak nedostatočný, kancelária vyzve sťažovateľa na odstránenie nedostatku v lehote, ktorá
musí byť primeraná požadovanému úkonu. Ak v tejto lehote nebude odstránený
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nedostatok podnetu, predseda dozornej rady podnet odloží. Kancelária upovedomí o
odložení podnetu toho, kto ho podal, aj s uvedením dôvodu odloženia.
Predseda dozornej rady je na účel posúdenia dôvodnosti podnetu oprávnený vyžiadať si od člena komory, voči ktorému podnet smeruje a od sťažovateľa potrebné
doklady a vyjadrenia. Predseda dozornej rady je oprávnený poveriť kanceláriu alebo
iného člena dozornej rady vykonaním prípravných úkonov potrebných na preverenie, či podnet je dôvodný.
V prípade, ak predseda dozornej rady bude mať zato, že k disciplinárnemu previneniu došlo, podá voči členovi komory, označenému v podnete, návrh na začatie
disciplinárneho konania; inak ponet ako nedôvodný odmietne. V prípade odmietnutia podnetu predseda dozornej rady upovedomí o tejto skutočnosti sťažovateľa
listom, v ktorom objasní i dôvody odmietnutia podnetu a odloženia veci. Tento list
zašle na vedomie i členovi komory, voči ktorému podnet smeroval.
Predseda dozornej rady, resp. ním poverený člen dozornej rady a kancelária sú povinní konať tak, aby nedošlo k premlčaniu disciplinárneho konania a aby k podaniu
návrhu došlo v lehote stanovenej Zákonom.
Sťažovateľ má právo byť informovaný o priebehu a postupe vybavovania jeho podnetu a disciplinárneho konania.
Článok 22
Začatie disciplinárneho konania
Disciplinárne konanie sa začína na písomný návrh predsedu dozornej rady, ktorý
podáva predsedovi disciplinárnej komisie na adresu sídla komory prostredníctvom
kancelárie komory. Predseda disciplinárnej komisie zašle návrh prostredníctvom
kancelárie komory disciplinárne obvinenému do vlastných rúk spolu s výzvou
vyjadriť sa k nemu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo
dňa doručenia výzvy. V prípade, ak bol návrh podaný na základe podnetu na začatie
disciplinárneho konania, k návrhu je potrebné priložiť aj tento podnet. Dňom doručenia návrhu kancelárii komory je disciplinárne konanie začaté (§ 18 ods. 2 Správneho poriadku).
Predseda dozornej rady je oprávnený poveriť vykonaním niektorých úkonov v disciplinárnom konaní, ale aj celým šetrením ktoréhokoľvek člena dozornej rady.
Poverený člen dozornej rady je povinný o priebehu disciplinárneho konania
predsedu dozornej rady priebežne informovať.
Z návrhu musí byť najmä zrejmé, kto a akému orgánu ho podáva, kto je podozrivý z
disciplinárneho previnenia (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, registračné
číslo a adresa sídla, resp. bydliska disciplinárne obvineného), kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, akej veci sa týka a čo sa navrhuje, musí byť datované a
podpísané. Návrh musí obsahovať aj pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností
(opis skutku), špecifikáciu disciplinárneho previnenia s odkazom na konkrétne ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, či vnútorného predpisu komory a
disciplinárneho poriadku, odôvodnenie a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva. K návrhu musia byť pripojené listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva,
okrem tých, ktoré nemôžu byť pripojené bez viny navrhovateľa, príp. sťažovateľa.
Predseda dozornej rady môže vziať návrh späť len do rozhodnutia disciplinárneho senátu.
Článok 23
Prerušenie a zastavenie disciplinárneho konania
Disciplinárny senát alebo predstavenstvo komory preruší disciplinárne konanie (§29
Správneho poriadku), ak
a) sa začalo v tej istej veci konanie o predbežnej otázke (§ 40 Správneho poriadku),
alebo
b) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania
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(§ 19 ods. 3 Správneho poriadku),
c) tak ustanovuje osobitný zákon alebo tento disciplinárny poriadok,
d) to považuje za vhodné, pokiaľ to z dôležitých dôvodov zhodne navrhnú účastníci
konania, a to najdlhšie na 30 dní. Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno
odvolať. V konaní pokračuje správny orgán z vlastného podnetu alebo na podnet
účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota podľa písm. d) tohto odseku.
Disciplinárny senát alebo predstavenstvo komory zastaví disciplinárne konanie (§30
Správneho poriadku), najmä ak
a) disciplinárne obvinený zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo prestal byť členom komory, a konanie sa týkalo len tohto účastníka konania,
b) predseda dozornej rady vzal návrh späť a ostatní účastníci konania súhlasia so
späťvzatím návrhu,
c) zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania nie je účastníkom konania,
d) účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
e) zistí,že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f) zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány
nedohodli inak,
g) zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
h) v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
i) tak ustanoví osobitný zákon.
Proti rozhodnutiu podľa písm. a), b), f) a g) sa nemožno odvolať.
Rozhodnutie o prerušení alebo zastavení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise
a účastníci konania sa o tom upovedomia písomne, ibaže boli účastníci konania
prítomní pri ústnom vyhlásení rozhodnutia o prerušení alebo zastavení konania a
vzdali sa nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie
podľa ods. (2) písm. a) a b) sa vyznačí iba v spise.
Článok 24
Ústne pojednávanie
Pokiaľ správny orgán nerozhodne na podklade dokladov predložených účastníkmi
konania, predseda disciplinárneho senátu nariadi ústne pojednávanie bez zbytočného odkladu od doručenia vyjadrenia disciplinárne obvineného alebo od márneho
uplynutia lehoty určenej na vyjadrenie. Disciplinárny senát alebo predstavenstvo
komory nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým
prispeje k jej objasneniu alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri
ústnom pojednávaní uskutočniť obhliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste obhliadky. Ústne pojednávanie je neverejné, pokiaľ osobitný zákon
alebo správny orgán neustanovia inak.
Predvolanie na ústne pojednávanie musí byť písomné a musí obsahovať čas a miesto, kam sa má predvolaná osoba dostaviť, označenie orgánu, ktorý osobu predvoláva, v akej veci sa predvoláva, akú právnu pozíciu bude osoba na ústnom pojednávaní zastávať (účastník, svedok, znalec, a pod.), aké doklady alebo listiny má na
konaní predložiť a poučenie o právnych následkoch nedostavenia sa. Predvolanie
obsahuje i žiadosť, aby predvolaná osoba pri ústnom prejednávaní uplatnila svoje
pripomienky a námety. Na ústne pojednávanie predseda disciplinárneho senátu
predvolá disciplinárne obvineného, predsedu dozornej rady a ďalšie osoby, ktorých
účasť považuje za potrebnú z dôvodu riadneho a spoľahlivého objasnenia
skutkového stavu veci, príp. z iných dôležitých dôvodov.
Termín ústneho pojednávania sa určí tak, aby predvolané osoby, členovia disciplinárneho senátu a svedkovia mali od upovedomenia o ústnom pojednávaní najmenej
päťdňovú lehotu na prípravu.
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Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárneho senátu za prítomnosti ďalších
dvoch členov disciplinárneho senátu, účastníkov konania a iných osôb, ktoré sú na
ústne pojednávanie predvolané. Ak sa účastník konania z vážnych dôvodov nemôže
na ústnom pojednávaní zúčastniť a doručí vopred disciplinárnemu senátu písomné
ospravedlnenie neúčasti so žiadosťou o odročenie ústneho pojednávania na iný termín, alebo sa z vážnych dôvodov osobne ospravedlní a požiada o stanovenie nového
termínu ústneho pojednávania, predseda disciplinárneho senátu pojednávanie odročí.
Ústne pojednávanie sa môže konať aj bez prítomnosti účastníka konania, ak o to
sám požiada písomne alebo ústne do zápisnice spísanej v kancelárii, alebo sa na ústne pojednávanie nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého
dôvodu.
Ak sa ústne pojednávanie z určitých dôvodov nemôže dokončiť, predseda disciplinárneho senátu ho preruší a podľa možnosti oznámi nový termín ústneho pojednávania, obdobne i v prípade odročenia pojednávania.
O priebehu ústneho pojednávania sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú všetky
podstatné údaje a dôležité úkony v konaní, najmä prednesy a vyjadrenia prítomných
osôb, ústne podania, vykonané dôkazy a zistenia, ku ktorým došlo počas ústneho
pojednávania (§ 22 Správneho poriadku). Zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto,
kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, ako konanie prebiehalo, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali.
Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili a členovia správneho orgánu uskutočňujúceho konanie. Odopretie podpisu, dôvody tohto
odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenávajú.
Na záver posledného ústneho pojednávania sa koná porada o rozhodnutí, ktorej sa
zúčastní iba disciplinárny senát a prípadne prizvaný odborný poradca. Na hlasovaní
o rozhodnutí sa zúčastňujú len členovia disciplinárneho senátu, pričom z hlasovania
sa vyhotovuje zápisnica o hlasovaní v ktorej sa uvedie aj výrok rozhodnutia a
výsledok hlasovania. Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci prítomní členovia
disicplinárneho senátu, resp. predstavenstva komory, po podpísaní sa ukladá do zalepenej obálky, ktorú smie otvoriť iba orgán uskutočňujúci preskúmanie rozhodnutia. Po porade vyhlási predseda disciplinárneho senátu za účasti účastníkov
konania a príp. iných osôb, ktoré boli na ústne pojednávanie predvolané, rozhodnutie. Písomné vyhotovenie rozhodnutia zabezpečí kancelária a podpíše ho
predseda disciplinárneho senátu.
Článok 25
Rozhodnutie
Ak dôjde disciplinárny senát po spoľahlivom zistení skutkového stavu k záveru, že
sa disciplinárne obvinený dopustil disciplinárneho previnenia, uzná ho za vinného a
uloží mu niektoré z disciplinárnych opatrení; inak návrh ako nedôvodný zamietne.
Pred vydaním rozhodnutia je disciplinárny senát povinný dať účastníkom konania
možnosť, aby sa mohli vyjadriť k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Rozhodnutie (§ 47 Správneho poriadku) musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Jednotlivé časti rozhodnutia musia byť vždy formálne oddelené.
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia predpisu, podľa
ktorého sa rozhodlo, skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, rozhodnutie o
vine, druh disciplinárneho opatrenia, prípadne rozhodnutie o upustení od jeho
uloženia a rozhodnutie o trovách konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, disciplinárny senát určí pre ňu lehotu. Výrok
musí byť určitý, musí byť z neho nepochybne zrejmé, čo bolo predmetom
rozhodovania a na základe akej právnej normy sa rozhodlo. V prípade uloženia po-
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kuty musí z výroku jasne vyplývať, z akého dôvodu (za porušenie akej konkrétnej
povinnosti a v ktorom konkrétnom prípade) sa pokuta ukladá, v akej lehote a na aký
účet je potrebné pokutu zaplatiť.
V odôvodnení sa uvedú skutočnosti a dôkazy, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol disciplinárny senát vedený pri hodnotení dôkazov (akým
spôsobom sa zhodnotili vykonané dôkazy a podklady) a akými úvahami bol vedený
pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval (čo viedlo k aplikácii konkrétneho právneho predpisu na prejednávanú vec). V odôvodnení rozhodnutia musí disciplinárny senát reagovať na skutkové okolnosti a právne posúdenie
veci. Ak disciplinárny senát ukladá disciplinárne obvinenému pokutu, je povinný
vyrovnať sa so všetkými hľadiskami pre uloženie pokuty a riadne odôvodniť výšku
uloženej pokuty.
Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie
obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
V rozhodnutí sa uvedie i názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, mená, priezviská a
funkcie členov disciplinárneho senátu, označenie veci, v ktorej disciplinárny senát
rozhoduje s uvedením čísla konania a čísla rozhodnutia, dátum jeho vydania, meno
a priezvisko a tituly účastníkov konania a ich zástupcov, podpisy oprávnených osôb
a odtlačok pečiatky disciplinárnej komisie.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpisuje predseda disciplinárneho senátu.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje účastníkom konania a sťažovateľovi,
príp. poškodenému, ktorý je označený v návrhu; jedno vyhotovenie je súčasťou
spisu.
Ak možno rozhodnúť na podklade dokladov, predložených účastníkmi konania, rozhodne disciplinárny senát bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní od začatia
konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak
nemožno rozhodnúť do 30, príp. do 60 dní, disciplinárny senát je povinný o tom
účastníkov konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Rozhodnutie sa oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia,
pričom deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. Účastníkovi konania,
ktorý je prítomný, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením, pričom deň
ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia len vtedy, pokiaľ sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia
rozhodnutia.
Článok 26
Náhrada trov konania
Členovi komory, ktorý bol uznanýza vinného z disciplinárneho previnenia, sa uloží
povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním disciplinárneho previnenia.
Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou 100,- EUR. Svedočné (§ 31 ods.
Správneho poriadku) uhradí komora. Ak bolo potrebné ustanoviť znalca, disciplinárne obvinený uhradí aj odmenu znalca, ak bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia; inak uhradí odmenu znalca komora.
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť
trovy konania celkom alebo čiastočne upustiť.
Výnos uhradených trov konania je príjmom komory.
Článok 27
Doručovanie
Upovedomenie o podaní návrhu, výzvy na vyjadrenie, predvolanie na ústne pojednávanie, rozhodnutia a iné dôležité písomnosti sa doručujú účastníkom konania,
príp. iným adresátom, príp. osobám, ktoré sa preukážu splnomocnením na pre-
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beranie zásielok, do vlastnych rúk (§ 24 Správneho poriadku) poštou, alebo osobne.
Poškodenému a tomu, kto dal podnet na začatie disciplinárneho konania, sa doručujú písomnosti formou doporučenej zásielky s doručenkou.
Ak adresát bezdôvodne odoprel zásielku prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci na uvedenej adrese má
miesto bydliska, oznámené miesto trvalého pobytu, kanceláriu alebo ateliér a na
tejto adrese sa zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že
písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie
zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom
vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní
od uloženia zásielky, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, a to aj
vtedy, keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.
Ak nemožno zistiť deň doručenia napadnutého rozhodnutia, ale obvinený podal odvolanie, predpokladá sa, že rozhodnutie mu bolo doručené.
Článok 28
Odvolacie konanie
Účastník konania má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho
senátu, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania
písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal (§ 53 Správneho poriadku). O odvolaní
rozhoduje predstavenstvo komory. Odvolanie sa podáva disciplinárnemu senátu
prostredníctvom kancelárie komory do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkom konania. O tom musia byť účastníci konania poučení v rozhodnutí.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok (§ 55 ods. 1 Správneho poriadku). V
pochybnostiach o včasnosti podania odvolania, sa považuje odvolanie za včas podané, pokiaľ sa nepreukáže opak. O dátume doručenia rozhodnutia je rozhodujúci
dátum prevzatia uvedený na doručenke a pokiaľ nebol adresát zastihnutý, tak tretí
deň uloženia zásielky, resp. v prípade bezdôvodného odopretia prevzatia zásielky,
dátum tohto odopretia.
Predseda disciplinárneho senátu upovedomí účastníkov konania, sťažovateľa a poškodeného o obsahu podaného odvolania tak, že im zašle jeho fotokópiu vrátane
príloh. Účastníkov konania predseda disciplinárneho senátu vyzve, aby sa v primeranej lehote k odvolaniu vyjadrili a podľa potreby doplní konanie vykonaním
novonavrhnutých dôkazov.
Ak nie sú splnené dôvody na rozhodnutie o odvolaní disciplinárnym senátom, ktorý
vo veci disciplinárneho obvinenia rozhodoval (§ 57 ods. 1 Správneho poriadku),
predloží ho predseda disciplinárneho senátu spolu s výsledkami doplneného konania
a so spisovým materiálom predstavenstvu komory najneskôr do 30 dní odo dňa,
kedy mu bolo odvolanie doručené a upovedomí o tom účast níkov konania, sťažovateľa a poškodeného.
Predseda komory na základe doručeného spisového materiálu vrátane podaného
odvolania po prípadnom doplnení podkladu rozhodnutia zabezpečí predloženie
odvolania na najbližšie zasadnutie predstavenstva komory.
Predstavenstvo komory preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu (§ 59
Správneho poriadku); ak je to nevyhnutné, doplní doterajšie disciplinárne konanie,
prípadne zistené nedostatky odstráni. Predstavenstvo môže zriadiť na jednotlivé
úkony a prípravu rozhodnutia o odvolaní poradnú pracovnú skupinu, v ktorej môže
byť aj nečlen komory s právnickým alebo iným odborným vzdelaním.
Predstavenstvo môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť a vrátiť
disciplinárnemu senátu na opakované disciplinárne konanie; inak odvolanie ako
nedôvodné zamietne a rozhodnutie disciplinárneho senátu potvrdí. V prípade, ak
predstavenstvo komory zruší pôvodné rozhodnutie disciplinárneho senátu, je disciplinárny senát povinný toto rozhodnutie a názor v ňom uvedený, rešpektovať.
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Rozhodnutie predstavenstva komory o odvolaní je konečné, nemožno sa voči nemu
ďalej odvolať a dňom jeho doručenia účastníkom konania je právoplatné (§ 52
Správneho poriadku).
Na odvolacie konanie sa použijú primerane ustanovenia tohto disciplinárneho
poriadku o konaní disciplinárneho senátu v prvom stupni disciplinárneho konania.

Článok 29
Zrušenie právoplatného rozhodnutia
Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu predstavenstvo komory zruší, ak sa
zistí, že bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom komory (§ 65 Správneho poriadku), alebo v rámci obnovy konania (§ 62
Správneho poriadku) alebo konania na základe protestu prokurátora (§ 69 Správneho
poriadku).
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Článok 30
Výkon disciplinárnych opatrení
Disciplinárne opatrenia vykonáva kancelária komory.
Nezaplatenú právoplatne uloženú pokutu vymáha komora v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.

ŠTVRTÁ ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 31
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Disciplinárny poriadok komory reštaurátorov z 21. 3. 1997.
Článok 32
Účinnosť
Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom 7. 11. 2011.
***

