Príloha č. 9 uznesenia 16/2015

Dôvodová správa
k Disciplinárnemu poriadku Slovenskej komory architektov
Všeobecná časť
Na rokovanie valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej len
„komora“) sa predkladá návrh nového Disciplinárneho poriadku komory (ďalej len
„disciplinárny poriadok“), ktorý zrušuje a nahrádza súčasný Disciplinárny poriadok
Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013.
Účelom návrhu disciplinárneho poriadku je vytvorenie procesného poriadku pre
zlepšenie reálneho fungovania disciplinárneho konania architektov. Disciplinárna právomoc
a disciplinárne konanie sú prostriedkom vnútornej samosprávy a určitej vnútornej očisty
subjektov záujmovej samosprávy. V tejto súvislosti je možné prijať záver, že čím
efektívnejšie je disciplinárne konanie, tým menej zásahov do vnútorných záležitostí
záujmovej samosprávy je potrebných z externého prostredia, napr. zo strany zákonodarcu.
Vzhľadom ku skutočnosti, že doterajší disciplinárny poriadok, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 1. júla 2013 nespĺňa niektoré základné procesné požiadavky súvisiace
s efektívnym priebehom a funkčnosťou disciplinárneho konania, pričom existuje pochybnosť
o súladnosti niektorých ustanovení súčasného disciplinárneho poriadku so zákonom, javí sa
ako najefektívnejší spôsob nápravy súčasný disciplinárny poriadok zrušiť a nahradiť ho
v plnom rozsahu novým disciplinárnym poriadkom.
Z uvedených dôvodov návrh disciplinárneho poriadku obsahuje v porovnaní
so súčasným stavom najmä tieto zmeny:
 zavádza sa inštitút tzv. ad hoc formovania disciplinárnych senátov a novovytvoreného
predbežného senátu, ktorý by mal prispieť k efektívnejšiemu a flexibilnejšiemu výkonu
disciplinárnej právomoci komory,
 dochádza k presunutiu skutkových podstát jednotlivých disciplinárnych previnení pri
výkone povolania architekta z disciplinárneho poriadku a ich začleneniu do Štatútu
komory, pričom v porovnaní so súčasným stavom nedochádza k žiadnemu rozšíreniu
rozsahu disciplinárnych previnení,
 dochádza k presnému definovaniu účastníkov disciplinárneho konania, keď predseda
komory síce iniciuje začatie disciplinárneho konania, avšak vzhľadom na skutočnosť, že
predstavenstvo komory je zároveň odvolacím orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej
komisie, predseda komory ako neopomenuteľný člen predstavenstva nie je účastníkom
disciplinárneho konania,
 zavádza sa možnosť skráteného disciplinárneho konania, pri ktorom sa nemusí
uskutočniť pojednávanie, ak sú splnené podmienky pre takéto konanie,
 spresňuje a dopĺňa sa procesná stránka celého disciplinárneho konania.
Kľúčovými atribútmi nového disciplinárneho poriadku je úprava postavenia a činnosti
disciplinárnej komisie, úprava postavenia a činnosti predbežného senátu, ako aj
disciplinárnych senátov.

Disciplinárnu právomoc v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vykonáva disciplinárna komisia, ktorá má 12 členov – autorizovaných
architektov, ktorí sú členmi komory, a troch členov – právnikov, ktorí nie sú členmi komory.
Návrh disciplinárneho poriadku zavádza inštitút tzv. ad hoc formovania disciplinárnych
senátov, ktoré zasadajú podľa potreby v súlade s ustanoveniami zákona a disciplinárneho
poriadku. Vytvára sa tzv. predbežný senát, ktorý má troch členov a prešetruje podnety
a sťažnosti na činnosť, postup a vystupovanie architektov, ako aj disciplinárny senát, ktorý má
piatich členov, prerokúva disciplinárny návrh, vykonáva dokazovanie a vydáva disciplinárne
rozhodnutia. Podľa nápadu a zložitosti vecí je na zvážení predsedu disciplinárnej komisie
koľko ad hoc predbežných a ad hoc disciplinárnych senátov bude zriadených na prešetrenie
a prerokovanie vecí. Zároveň sa zavádza zásada, že ak o prerokovaní veci rozhoduje člen
disciplinárnej komisie v rámci predbežného senátu, tak o tej istej veci nemôže už rozhodovať
tá istá osoba ako člen disciplinárneho senátu vytvoreného na prejednanie a rozhodnutie veci.
Navrhované preskúmania veci ešte pred začatím disciplinárneho konania by malo prispieť
k naplneniu požiadavky, aby disciplinárne konanie bolo rýchle, pružné, transparentné
a spravodlivé.
Zároveň v tejto súvislosti dochádza aj k vypusteniu mediačného senátu, ktorý
v disciplinárnom konaní nemal opodstatnenie, keďže základnou úlohou disciplinárneho
konania je vyvodenie vnútornej zodpovednosti za porušenie ustanovených povinností
zo strany komory voči svojim členom. V dôsledku efektívneho fungujúceho disciplinárneho
konania by malo dôjsť k určitej samoregulácii komory bez potreby akýchkoľvek externých
zásahov, napr. zo strany zákonodarcu. Z pohľadu takto definovanej úlohy disciplinárneho
konania nie je žiaduce, aby bolo možné v disciplinárnom konaní dosiahnuť zmier, keďže
účastníkmi disciplinárneho konania je vždy zástupca komory a disciplinárne obvinený.
Novým disciplinárnym poriadkom zároveň dochádza k presunutiu skutkových podstát
jednotlivých disciplinárnych previnení pri výkone povolania architekta vo vzťahu
k spoločnosti, klientovi, ostatným architektom alebo komore z disciplinárneho poriadku do
Štatútu komory, a to z dôvodu zjavného rozporu takejto úpravy s § 39 ods. 1 zákona v zmysle
ktorého možno uložiť niektoré z troch disciplinárnych opatrení (písomné napomenutie, pokuta
až do 3 000,- EUR, vylúčenie z komory) za závažné alebo opätovné porušenie povinností
ustanovených zákonom alebo Štatútom komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok. Ide
teda o naplnenie požiadavky, ktorú na disciplinárne previnenie kladie zákon a nie o rozšírenie
disciplinárnej zodpovednosti architektov, pretože rozsah skutkových podstát jednotlivých
disciplinárnych previnení reflektuje súčasný právny stav.
Návrh disciplinárneho poriadku zároveň zohľadňuje zákonnú požiadavku, podľa ktorej
návrh na začatie disciplinárneho konania podáva predseda komory. Keďže odvolacím
orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie (disciplinárneho senátu) je predstavenstvo
komory, ktorého hlavným predstaviteľom je predseda komory, účastníkom disciplinárneho
konania sa stáva člen predstavenstva komory poverený predsedom komory. Člen
predstavenstva komory, ktorý je účastníkom disciplinárneho konania, je následne z dôvodu
zabezpečenia objektivity rozhodovania vylúčený z rozhodovania o odvolaní proti rozhodnutiu
disciplinárnej komisie (disciplinárneho senátu). Navrhovaná zmena významným spôsobom
prispeje k flexibilite, efektivite a objektívnosti disciplinárneho konania
Zavádza sa tiež možnosť skráteného disciplinárneho konania, v ktorom možno
rozhodnúť o disciplinárnom previnení aj bez nariadenia pojednávania. V rámci skráteného
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disciplinárneho konania však možno prejednať a rozhodnúť výlučne veci týkajúce sa
nezaplatenia príspevkov na činnosť orgánov komory, alebo ak je nepochybné, že skutok
uvedený v disciplinárnom návrhu sa stal, disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera
a skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia. Proti rozhodnutie v skrátenom
disciplinárnom konaní možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo komory.
Disciplinárny poriadok zároveň z dôvodu právnej istoty a ochrany práv a právom
chránených záujmov účastníkov disciplinárneho konania podrobne upravuje procesnú stránku
celého disciplinárneho konania, a to od preskúmania podnetu v rámci konania
predchádzajúceho disciplinárnemu konania (článok 5 disciplinárneho poriadku), cez podanie
návrhu na začatie disciplinárneho konania (článok 6 disciplinárneho poriadku), pojednávanie,
dokazovanie a rozhodnutie disciplinárneho senátu (článok 20 disciplinárneho poriadku)
a následne odvolacie disciplinárne konanie, v rámci ktorého o podanom odvolaní rozhoduje
predstavenstvo komory (článok 24 disciplinárneho poriadku).
Nový disciplinárny poriadok svoju pozornosť zameriava aj na v praxi nevyhnutnú
oblasť náhrady nákladov disciplinárneho konania a výkonu uloženého disciplinárneho
opatrenia. Navrhuje sa preto jednak paušalizovať náklady disciplinárneho konania na úroveň
výšky minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom, v prípade skráteného
disciplinárneho konania na polovicu z uvedenej výšky, a zároveň žiadať náhradu účelne
vynaložených trov dokazovania v priebehu disciplinárneho konania.
Zároveň dochádza k spresneniu a doplneniu procesnej stránky celého disciplinárneho
konania za účelom dosiahnutia flexibilnejšieho a efektívnejšieho disciplinárneho konania.
Z vyššie uvedených dôvodov sa na rokovanie valného zhromaždenia komory
predkladá návrh nového znenia disciplinárneho poriadku.
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Osobitná časť
K článku 1:
Základné ustanovenia disciplinárneho poriadku vymedzujú okruh právnych vzťahov,
na ktoré sa tento disciplinárny poriadok vzťahuje. Ide predovšetkým o vymedzenie
charakteristiky disciplinárneho previnenia a jednotlivé druhy disciplinárnych opatrení
a pravidlá ich ukladania. Disciplinárny poriadok zároveň upravuje postup a oprávnenia
predsedu komory, disciplinárnej komisie, predstavenstva komory, ako aj práva a povinnosti
jednotlivých účastníkov disciplinárneho konania počas priebehu disciplinárneho konania.
K článku 2:
Na účely tohto disciplinárneho poriadku sa za disciplinárne previnenie považuje
závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených zákonom alebo štatútom, ak
nejde o trestný čin alebo priestupok. Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť člen
komory alebo hosťujúci architekt, ktorý sa závažným spôsobom alebo opätovne poruší
ustanovené povinnosti.
Člen komory alebo hosťujúci architekt sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak ho
spácha aspoň z nedbanlivosti, ak nie je ustanovené, že disciplinárne previnenie musí byť
spáchané úmyselne.
Komora má možnosť odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia hosťujúceho
architekta regulačnému orgánu domovského členského štátu, ktorým sa rozumie orgán štátnej
správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva Švajčiarskej
konfederácie, členského štátu Európskej únie, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom hosťujúci architekt získal odbornú
kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním
architekta alebo krajinného architekta, je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie
pre povolania architekt alebo krajinný architekt.
Nový disciplinárny poriadok neupravuje taxatívne vymedzenie jednotlivých
disciplinárnych previnení, tak ako to upravoval predchádzajúci disciplinárny poriadok, a to
z dôvodu rozporu takejto úpravy s § 39 ods. 1 zákona. Z uvedeného dôvodu došlo k presunu
skutkových podstát jednotlivých disciplinárnych previnení do štatútu.
K článku 3:
Predmetné ustanovenie upravuje základné druhy disciplinárnych opatrení, ktoré môžu
byť uložené príslušným orgánom v rámci disciplinárneho konania. V prípade, ak sa
disciplinárneho previnenia dopustí člen komory, možno mu uložiť disciplinárne opatrenia –
písomné napomenutie, pokutu do 3 000,- EUR alebo vylúčenie z komory. V prípade, ak sa
disciplinárneho previnenia dopustí hosťujúci architekt, možno mu uložiť disciplinárne
opatrenia – písomné napomenutie, pokutu do 3 000,- EUR alebo vyčiarknutie z registra
hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov.
Pri ukladaní druhu disciplinárneho opatrenia sa prihliada na rozsah, povahu, závažnosť
a charakter disciplinárneho previnenia.
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V prípadoch, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia menej závažné, a nejde
o opakované porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, možno od uloženia akéhokoľvek
druhu disciplinárneho opatrenia upustiť.
K článku 4:
Orgánom komory s pôsobnosťou v rámci disciplinárneho konania je v zmysle § 25
písm. d) v spojitosti s § 39 ods. 3 zákona disciplinárna komisia zložená z 15 členov, z ktorých
12 členovia sú autorizovaní architekti a traja členovia sú právnici, ktorí na rozdiel od
autorizovaných architektov nie sú členmi komory.
Disciplinárna komisia zo svojich členov vytvára ad hoc päťčlenné disciplinárne
senáty, ktoré sa skladajú zo štyroch autorizovaných architektov a jedného právnika. Na čele
disciplinárneho senátu je jeho predseda, ktorého vymenúva predseda disciplinárnej komisie.
Novým inštitútom je inštitút predbežného senátu, ktorý má troch členov z ktorých
musí byť jeden právnik. Predsedu predbežného senátu vymenúva predseda disciplinárnej
komisie. Predbežný senát a disciplinárne senáty sa vytvárajú ad hoc (pre účely prerokovania
konkrétnej veci) v súlade s požiadavkami na zloženie podľa tohto disciplinárneho poriadku
a zákona.
K článku 5:
Predmetné ustanovenie sa zaoberá postupom pred začatím disciplinárneho konania,
ktorý pozostáva najmä z prijatia podnetu na člena komory alebo hosťujúceho architekta a jeho
prideleniu predbežnému senátu. Predbežný senát eviduje a zabezpečuje vybavovanie
jednotlivých podnetov, vykonáva šetrenie o každom skutku, ktorý je predmetom podnetu,
zadovažuje si potrebné dokumenty a zakladá o celej veci disciplinárny spis. Predbežný senát
preskúma najmä či ide o disciplinárne previnenie a to kedy sa skutok stal.
O výsledku šetrenia upovedomí predbežný senát písomne predsedu komory, ktorý na
základe stanoviska predbežného senátu v ustanovenej lehote rozhodne o tom, či podá
disciplinárny návrh voči členovi komory alebo hosťujúcemu architektovi alebo nie.
Predbežný senát vo svojom stanovisku pre predsedu komory navrhne buď vec
z ustanovených dôvodov odložiť (odsek 7) alebo podať disciplinárny návrh (odsek 8).
Predseda následne stanovisko posúdi a rozhodne či vec odloží alebo podá disciplinárny návrh,
ktorý vypracuje na jeho pokyn predbežný senát.
Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a ochrany práv a právom chránených záujmov
člena komory alebo hosťujúceho architekta voči ktorému bol podaný disciplinárny podnet je
prijatá zásada, že člen predbežného senátu sa nesmie zúčastniť ako člen disciplinárneho
senátu na prerokovaní a rozhodovaní o návrhu na začatie disciplinárneho konania podanom na
základe podnetu, na ktorého šetrení sa zúčastnil.
K článku 6:
V zmysle § 39 ods. 4 zákona sa disciplinárne konanie začína na návrh predsedu
komory, ktorý je ho oprávnený podať v jednoročnej subjektívnej lehote alebo v trojročnej
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objektívnej lehote. Disciplinárne konanie sa začína až dňom doručenia disciplinárneho návrhu
disciplinárnej komisii na adresu sídla komory. O podanom návrhu na začatie disciplinárneho
konania upovedomí písomne disciplinárna komisia bez zbytočného odkladu podávateľa
podnetu.
Medzi základné náležitosti disciplinárneho návrhu patrí uvedenie titulu, mena,
priezviska, dátumu narodenia, registračného čísla a adresy disciplinárne obvineného člena
komory alebo hosťujúceho architekta, proti ktorému sa disciplinárny návrh podáva, ako aj
popis a špecifikácia skutku – disciplinárneho previnenia v zmysle zákona alebo štatútu,
odôvodnenie, návrh na vykonanie dôkazov a výpis z evidencie disciplinárnych opatrení.
Súčasťou podaného disciplinárneho návrhu je aj disciplinárny spis, ktorý predbežný senát
odovzdá predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý ho pridelí spolu s disciplinárnym návrhom
disciplinárnemu senátu.
Predsedovi komory sa umožňuje späťvzatie disciplinárneho návrhu v akomkoľvek
momente konania, a to až do vyhlásenia rozhodnutia disciplinárnym senátom.
K článku 7:
Predseda disciplinárnej komisie bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr
v ustanovenej lehote po doručení disciplinárneho návrhu pridelí disciplinárnemu senátu na
jeho prerokovanie. Disciplinárny senát je povinný začať vykonávať potrebné úkony
smerujúce k prerokovanie disciplinárneho návrhu do jedného mesiaca odo dňa pridelenia
veci, v opačnom prípade môže predseda disciplinárnej komisie pridelenú vec disciplinárnemu
senátu odňať a prideliť ju inému disciplinárnemu senátu. Zavádza sa zároveň mechanizmus,
ktorý umožňuje predstavenstvu na návrh predsedu disciplinárnej komisie pozastaviť činnosť
člena disciplinárnej komisie, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v disciplinárnej
komisii, a to až do konca jeho volebného obdobia.
K článku 8:
Predmetné ustanovenie upravuje možnosti vylúčenia člena disciplinárneho senátu
z prerokovania disciplinárneho návrhu, a to z dôvodu pochybnosti o nezaujatosti pre jeho
pomer k prerokovávanej veci, k účastníkom disciplinárneho konania alebo ich zástupcom.
Každý člen disciplinárneho senátu, ktorý sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený,
oznámi to bezodkladne predsedovi disciplinárnej komisie.
O vylúčení člena disciplinárneho senátu rozhoduje bezodkladne, avšak najneskôr do
15 pracovných dní predseda disciplinárnej komisie na žiadosť člena disciplinárneho senátu,
prípadne na námietku disciplinárne obvineného. O námietke zaujatosti podanej proti
predsedovi disciplinárnej komisie rozhoduje predstavenstvo. O námietke podanej opakovane
z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.
K článku 9:
Účastníkmi disciplinárneho konania sú disciplinárne obvinený – člen komory alebo
hosťujúci architekt a navrhovateľ, ktorým je člen predstavenstva komory poverený
predsedom. Podávateľ podnetu sa nepovažuje na účastníka disciplinárneho konania.
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Návrh disciplinárneho poriadku zároveň zohľadňuje zákonnú požiadavku, podľa ktorej
návrh na začatie disciplinárneho konania podáva predseda komory. Keďže odvolacím
orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie (disciplinárneho senátu) je predstavenstvo
komory, ktorého hlavným predstaviteľom je predseda komory, účastníkom disciplinárneho
konania sa stáva člen predstavenstva komory poverený predsedom komory. Člen
predstavenstva komory, ktorý je účastníkom disciplinárneho konania, je následne z dôvodu
zabezpečenia objektivity rozhodovania vylúčený z rozhodovania o odvolaní proti rozhodnutiu
disciplinárnej komisie (disciplinárneho senátu).
K článku 10:
Predmetné ustanovenie definuje základné práva disciplinárne obvineného.
Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k disciplinárnemu návrhu, nazerať do
disciplinárneho spisu a robiť si z neho výpisy, má právo podať námietku zaujatosti proti
členovi disciplinárneho senátu, má právo zúčastniť sa na prerokovaní veci pred
disciplinárnym senátom, vyjadriť sa k prerokovávanému skutku, má právo navrhovať
vykonanie dôkazov, klásť otázky, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a znalcom a na záver
disciplinárneho pojednávania má právo sa vyjadriť k skutkovej a právnej stránke
prerokovanej veci. Disciplinárne obvinený má zároveň právo odvolať sa proti rozhodnutiu
disciplinárnej komisie alebo na preskúmanie právoplatného disciplinárneho rozhodnutia pred
príslušným súdom podľa ustanovení správneho súdnictva z Občianskeho súdneho poriadku.
K článku 11:
V rámci prípravy pojednávania preskúma disciplinárny senát podaný disciplinárny
návrh a doručí ho disciplinárne obvinenému, ktorý má 15 dňovú lehotu na vyjadrenie, resp. na
vznesenie námietky zaujatosti voči niektorému z členov disciplinárneho senátu. Po uplynutí
lehoty nariadi disciplinárny senát pojednávanie.
Disciplinárny senát v rámci svojej informačnej povinnosti zároveň poučí účastníkov
disciplinárneho konania o dôkaznej povinnosti. Účastníci sú povinní označiť alebo predložiť
disciplinárnemu senátu všetky dôkazy najneskôr do momentu vyhlásenia dokazovania za
skončené. Na neskôr predložené dôkazy sa v rámci prvostupňového disciplinárneho konania
neprihliada.
Účastníci disciplinárneho konania alebo ich právny zástupcovia majú právo
nahliadnuť do disciplinárneho spisu a robiť si z neho odpisy, výpisy alebo poznámky.
K článku 12:
Predmetné ustanovenie upravuje osobitný spôsob postupu disciplinárneho konania
v dvoch prípadoch. Prvým je disciplinárne previnenie nezaplatenia príspevkov na činnosť
orgánov komory. Druhým je prípad zrejmého spáchania disciplinárneho previnenia, t.j. keď
disciplinárne obvinený sa ku spáchaniu skutku priznal, nepopiera ho a všetky dôkazy
nasvedčujú, že došlo k spáchaniu tohto disciplinárneho previnenia. V takýchto prípadoch je
disciplinárny senát oprávnený rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania.
Disciplinárne obvinený má právo sa voči rozhodnutiu disciplinárneho senátu odvolať.
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory podľa tohto disciplinárneho poriadku.
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V prípade, ak je disciplinárne obvinený uznaný za vinného, je povinný po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu v skrátenom disciplinárnom konaní uhradiť
komore paušálne náklady vo výške polovice minimálnej mesačnej mzdy stanovenej
osobitným predpisom.
K článku 13:
V spojitosti s článkom 20 ods. 2 písm. a) disciplinárneho poriadku disciplinárny senát
disciplinárne konanie zastaví v týchto taxatívne vymedzených prípadoch, ak bol disciplinárny
návrh vzatý späť, bol podaný oneskorene, skutok je priestupkom alebo trestným činom,
disciplinárne obvinený bol potrestaný v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom
disciplinárneho návrhu a tento trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho
konania za dostačujúci, disciplinárne obvinený po začatí disciplinárneho konania zomrie,
alebo bol vyhlásený za mŕtveho, disciplinárne obvinený bol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony, disciplinárne obvinený bol právoplatne vylúčený z komory alebo právoplatne
vyčiarknutý z registra hosťujúcich architektov alebo hosťujúcich krajinných architektov alebo
v prípade ak disciplinárny návrh neobsahuje náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 a tento
nedostatok nebol odstránený v lehote určenej predsedom disciplinárneho senátu.
K článku 14:
V spojitosti s článkom 20 ods. 2 písm. b) disciplinárneho poriadku disciplinárny senát
môže disciplinárne konanie prerušiť v týchto taxatívne vymedzených prípadoch, ak
disciplinárne obvinený podá proti podávateľovi podnetu trestné oznámenie alebo návrh na
začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom podnetu.
Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie rozhodnutím podľa článku 20 ods. 2
písm. b) disciplinárneho poriadku po dobu stíhania disciplinárne obvineného v inom konaní
za skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu, a to až do momentu ak nebol
disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest
považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci.
K článkom 15 a 16:
Predmetné ustanovenia sa zaoberajú prípravou a priebehom nariadeného
pojednávania. Nariadenie pojednávania na prerokovanie disciplinárneho previnenia je
základom naplnenia zásady ústnosti a kontradiktórnosti. Pojednávanie je neverejné.
Predseda disciplinárneho senátu pripraví pojednávanie tak, aby sa konalo najneskôr
v ustanovenej lehote od doručenia disciplinárneho návrhu. Z osobitných dôvodov hodných
osobitného zreteľa (napr. zdravotné problémy, neodkladná pracovná cesta, a iné závažné
dôvody) môže predseda disciplinárnej komisie povoliť predĺženie lehoty na pojednávanie.
Žiadosť o predĺženie lehoty sa doručuje predsedovi disciplinárneho senátu spolu
s odôvodnením.
Termín pojednávania určuje predseda disciplinárneho senátu tak, aby disciplinárne
obvinený a navrhovateľ mali od upovedomenia aspoň päť pracovných dní na prípravu. Túto
lehotu možno skrátiť len so súhlasom obidvoch účastníkov disciplinárneho konania.
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Účasť navrhovateľa na pojednávaní je povinná. V prípadoch, ak sa účastník
disciplinárneho konania nedostaví napriek riadnemu upovedomeniu na pojednávanie, alebo ak
účastník disciplinárneho konania súhlasí, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti môže
disciplinárny senát pojednávať aj bez ich účasti.
O priebehu každého pojednávania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje základné
obsahové náležitosti vymedzené v odseku 9.
Pre účely zabezpečenia dôkazov, ktoré nie je možné okamžite predložiť alebo vykonať
je disciplinárny senát alebo ním poverený člen disciplinárneho senátu oprávnený odročiť
pojednávanie na potrebný čas. Predseda disciplinárneho senátu môže za účelom zistenia
skutočností rozhodných pre objasnenie skutku na pojednávanie predvolať svedkov a znalcov.
Na začiatku ústneho pojednávania navrhovateľ prednesie disciplinárny návrh.
Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k disciplinárnemu návrhu. Po vyjadrení
disciplinárne obvineného nasleduje ďalšie dokazovanie, pričom ako dôkaz môže slúžiť
všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, listiny, písomnosti
a znalecké posudky.
K článkom 17 a 18:
Predmetné ustanovenia upravujú základné dôkazné prostriedky a to výpovede svedkov
a znalecké dokazovanie.
V článku 17 disciplinárneho poriadku sú upravené základné práva a povinnosti
svedkov, ktorých svedecké výpovede sú dôležitým dôkazom získaným ich výsluchom na
nariadenom pojednávaní. Svedok je po poučení o svojich právach a povinnostiach a význame
svedeckej výpovede povinný na výzvu predsedu disciplinárneho senátu súvisle a pravdivo
opísať všetky skutočnosti potrebné pre objasnenie priebehu skutku.
V článku 18 disciplinárneho poriadku sú upravené základné práva a povinnosti
znalcov, ktorí môžu byť pribratí do disciplinárneho konania v prípade, ak rozhodnutie
disciplinárneho senátu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti.
Znalec môže podľa potreby a povahy veci vypracovať potvrdenie, odborné vyjadrenie alebo
znalecký posudok. Účastníci disciplinárneho konania, ako aj iné subjekty sú povinné
poskytnúť znalcovi potrebnú súčinnosť na výkon znaleckého dokazovania.
K článku 19:
Na záver pojednávania majú účastníci disciplinárneho konania právo na svoje
záverečné reči. Po záverečných rečiach sa koná neverejná porada disciplinárneho senátu
o ktorej sa spíše osobitný zápis, ktorý bude uschovaný v zalepenej obálke v disciplinárnom
spise. Po skončení porady predseda disciplinárneho senátu verejne vyhlási rozhodnutie spolu
s odôvodením a poučením o opravných prostriedkoch. Disciplinárny senát do 30 dní od
vyhlásenia rozhodnutia vyhotoví rozhodnutie v písomnej forme a doručí ho navrhovateľovi
a disciplinárne obvinenému.
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K článku 20:
O výsledku rozhodnutia hlasujú všetci členovia disciplinárneho senátu. Na platnosť
rozhodnutia je potrebná väčšina ich hlasov.
Disciplinárny senát svojim rozhodnutím môže zastaviť konanie (článok 13), prerušiť
konanie (článok 14), disciplinárne obvineného oslobodiť (odsek 3) alebo uznať disciplinárne
obvineného za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia (odsek 4).
Rozhodnutie musí obsahovať taxatívne vymedzené obsahové náležitosti uvedené
v odseku 5.
K článku 21:
Predmetné ustanovenie sa zaoberá konaním o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
disciplinárneho senátu, ako prvostupňového orgánu komory s disciplinárnou právomocou.
Proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu – disciplinárnemu senátu (článok 20) môže
účastník disciplinárneho konania podať odvolanie, a to do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne predstavenstvu komory,
pričom účastník disciplinárneho konania musí v odvolaní uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup disciplinárneho
senátu považuje za nesprávny a čoho sa účastník disciplinárneho konania domáha. Odvolanie
len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda
a dôvody odvolania môže účastník disciplinárneho konania rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania. Na neskôr napadnuté dôvody rozhodnutia sa neprihliada.
K článku 22:
Predseda disciplinárneho senátu bezodkladne najneskôr do 15 dní po doručení
odvolania zašle rovnopis odvolania druhému účastníkovi disciplinárneho konania spolu
s výzvou, aby sa k podanému odvolaniu najneskôr v lehote 15 dní písomne vyjadril.
Vyjadrenie druhého účastníka disciplinárneho konanie nie je povinné. Následne predseda
senátu najneskôr do 15 dní predloží disciplinárny spis predstavenstvu.
K článku 23:
O podanom odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ako druhostupňový orgán
s disciplinárnou právomocou. Predstavenstvo komory je viazané disciplinárnym návrhom
a vykonaným dokazovaním pred disciplinárnym senátom. Výnimočne, ak sa po vydaní
prvostupňového rozhodnutia objavia také dôkazy, ktoré nebolo možné získať a vykonať
v disciplinárnom konaní pred disciplinárnym senátom, môže aj predstavenstvo komory
vykonať ďalšie dokazovanie. Predstavenstvo spravidla rozhoduje o podanom odvolaní bez
nariadenia pojednávania.
K článku 24:
Predstavenstvo komory je v rámci rozhodovania o podanom odvolaní voči
prvostupňovému disciplinárnemu rozhodnutiu disciplinárneho senátu viazané rozsahom
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a dôvodmi odvolania. Predstavenstvo preskúma podané odvolanie, jeho opodstatnenosť,
úplnosť náležitostí, dôvody ako aj postup disciplinárneho senátu a prvostupňové rozhodnutie
a na základe toho rozhodne jedným zo spôsobov podľa odseku 3.
Rozhodnutie predstavenstva komory nadobúda právoplatnosť jeho doručením
účastníkom odvolacieho disciplinárneho konania. Rozhodnutie je konečné a nie je možné voči
nemu podať riadny opravný prostriedok.
K článku 25:
Predstavenstvo obligatórne preruší odvolacie disciplinárne konanie v prípadoch, ak
bolo po rozhodnutí disciplinárneho senátu proti disciplinárne obvinenému pre skutok uvedený
v rozhodnutí disciplinárneho senátu začaté trestné konanie alebo konanie pred iným orgánom.
Ak však nebol disciplinárne obvinený v trestnom alebo priestupkovom konaná potrestaný,
alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za
dostačujúci, predstavenstvo je povinné pokračovať v odvolacom disciplinárnom konaní bez
zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti.
Predstavenstvo môže fakultatívne prerušiť odvolacie disciplinárne konanie, ak
disciplinárne obvinený podá proti podávateľovi podnetu trestné oznámenie alebo návrh na
začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom podnetu podľa osobitných
predpisov.
K článku 26:
Predstavenstvo obligatórne zastaví odvolacie disciplinárne konanie, ak účastník
odvolacieho disciplinárneho konania odvolanie vzal späť.
K článku 27:
Predstavenstvo obligatórne odmietne odvolanie ak bolo podané účastníkom
disciplinárneho konania oneskorene (po uplynutí 15 dňovej lehoty na podanie odvolania),
bolo podané nepríslušnou osobou (inou osobou ako je účastník disciplinárneho konania) alebo
odvolanie neobsahuje taxatívne vymedzené náležitosti podľa článku 21 ods. 6 disciplinárneho
poriadku.
K článku 28:
Predstavenstvo potvrdí rozhodnutie disciplinárneho senátu, ak sa v plnom rozsahu
stotožňuje s jeho výrokom a považuje ho preto vo výroku za vecne správne. V prípade, ak sa
predstavenstvo v celom rozsahu stotožňuje aj s odôvodnením odvolaním napadnutého
rozhodnutia, môže sa predstavenstvo v odôvodnení rozhodnutia obmedziť iba na
skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne môže doplniť na
zdôraznenie a potvrdenie správnosti napadnutého rozhodnutia aj prípadné ďalšie dôvody.
K článku 29:
Predstavenstvo obligatórne rozhodnutie disciplinárneho senátu zmení, ak nie je
uvedené inak (článok 30 disciplinárneho poriadku), ak disciplinárny senát disciplinárne
obvineného oslobodil spod disciplinárneho návrhu, hoci neboli splnené podmienky uvedené
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v článku 20 ods. 3, uznal disciplinárne obvineného za vinného, hoci neboli splnené
podmienky uvedené v článku 20 ods. 4, uložil disciplinárne opatrenie, ktoré je neprimerané
s prihliadnutím na podmienky uvedené v článku 3 ods. 3 alebo ak upustil od uloženia
disciplinárneho opatrenia, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 4.
K článku 30:
Predstavenstvo obligatórne rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a vec vráti
disciplinárnemu senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak disciplinárny senát konanie
zastavil, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 13, v disciplinárnom konaní
nedodržal postup určený zákonom, štatútom a týmto disciplinárnym poriadkom alebo ak
nezistil skutkový stav dostatočným spôsobom.
V prípade naplnenia dôvodov ustanovených v článku 29 disciplinárneho poriadku
môže predstavenstvo rozhodnutie disciplinárneho senátu zrušiť a vec vrátiť disciplinárnemu
senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie.
K článku 31:
Predstavenstvo obligatórne rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a disciplinárne
konanie zastaví, ak zistí že sú splnené podmienky podľa článku 13 písm. b) až g)
disciplinárneho poriadku.
K článku 32:
V prípade, ak predstavenstvo rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a vráti späť
disciplinárnemu senátu na nové prerokovanie podľa článku 30 disciplinárneho poriadku, platí,
že disciplinárny senát je viazaný právnym názorom predstavenstva ako aj úkonmi, ktoré
predstavenstvo disciplinárnemu senátu nariadilo.
V tomto prípade sa zároveň uplatňuje zásada, že disciplinárne obvinenému nemôže
byť uložené pri opakovanom prerokovaní veci disciplinárnym senátom prísnejšie
disciplinárne opatrenie, ako to, ktoré bolo uložené disciplinárnym senátom v disciplinárnom
rozhodnutí, ktoré zrušilo predstavenstvo podľa článku 30 disciplinárneho poriadku.
K článku 33:
Predmetné ustanovenie sa zaoberá problematikou náhrady vzniknutých trov a iných
nákladov v súvislosti s prejednávaným disciplinárnym návrhom v rámci disciplinárneho
konania.
Všeobecne platí, že komora uhrádza náklady disciplinárneho konania vo forme
preddavkov, ktoré jej následne, po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia
alebo nadobudnutí právoplatnosti odvolacieho disciplinárneho rozhodnutia povinný uhradiť
člen komory alebo hosťujúci architekt, ktorý bol v disciplinárnom konaní uznaný za vinného.
Náklady disciplinárneho konania sú určené paušálne vo výške minimálnej mesačnej
mzdy stanovenej osobitným predpisom, pričom okrem paušálnej náhrady výdavkov je
disciplinárne obvinený povinný uhradiť komore aj hotové výdavky, ktorými sa rozumejú
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vynaložené trovy dokazovania, a to najmä znalečné, tlmočné, odmena notára za vykonávané
úkony, správne poplatky a iné preukázateľne vynaložené poplatky uhradené komorou.
Odchylne od tohto ustanovenia sa uplatní náhrada nákladov disciplinárneho konania
v prípade skráteného disciplinárneho konania, keď člen komory alebo hosťujúci architekt,
ktorý bol v skrátenom disciplinárnom konaní uznaný za vinného, je po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia povinný komore zaplatiť paušálne náklady konania vo výške 50 %
minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom.
K článku 34:
Po tom, ako rozhodnutie disciplinárneho senátu nadobudne právoplatnosť, doručí
predseda disciplinárnej komisie jeho rovnopis do 15 dní úradu, ktorý je povinný do 15 dní od
jeho doručenia informovať podávateľa podnetu alebo regulačný orgán domovského členského
štátu v prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím disciplinárneho senátu rozhodlo o uložení
disciplinárneho opatrenia hosťujúcemu architektovi.
Úrad je ďalej povinný založiť rovnopis právoplatného rozhodnutia disciplinárneho
senátu aj do osobnej zložky člena komory alebo hosťujúceho architekta.
Úrad vykonáva uložené disciplinárne opatrenia. Výnos z uložených pokút je príjmom
komory.
K článku 35:
Disciplinárna komisia je povinná viesť evidenciu právoplatne
disciplinárnych opatrení. Evidencia je zároveň súčasťou disciplinárneho spisu.

uložených

Predseda disciplinárnej komisie je povinný bez zbytočného odkladu po tom ako
nadobudne rozhodnutie disciplinárneho senátu právoplatnosť informovať autorizačný výbor,
ktorý zapíše uložené disciplinárne opatrenie do zoznamu architektov alebo zoznamu
krajinných architektov, ak ide o člena komory, alebo do registra hosťujúcich architektov alebo
do registra hosťujúcich krajinných architektov, ak ide o hosťujúceho architekta. Zápis
právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia obsahuje meno a priezvisko člena komory
alebo hosťujúceho architekta, skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa zákona
alebo štatútu a druh uloženého disciplinárneho opatrenia.
K článku 36:
Voči právoplatnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu je možné podať mimoriadny
opravný prostriedok, ktorým je správna žaloba podľa piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku.
K článku 37:
Predmetné ustanovenie umožňuje zahladiť uložené disciplinárne opatrenie, a to na
osobitnú žiadosť disciplinárne obvineného, ktorú disciplinárne obvinený adresuje predsedovi
disciplinárnej komisie. Tento rozhodne o zahladení disciplinárneho opatrenia a o výmaze
disciplinárneho opatrenia z evidencie disciplinárnych opatrení po uplynutí jedného roka, ak
došlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia – písomného napomenutia alebo po uplynutí troch
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rokov, ak došlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia – pokuty až do 3 000,- EUR alebo po
uplynutí piatich rokov, ak došlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia – vylúčenia z komory
alebo vyčiarknutia z registra hosťujúcich architektov alebo z registra hosťujúcich krajinných
architektov.
Predseda disciplinárnej komisie je povinný rozhodnúť o podanej žiadosti o zahladenie
a výmaz uloženého disciplinárneho opatrenia do 30 dní od doručenia žiadosti disciplinárne
obvineného.
Disciplinárna komisia doručí oznámenie o zahladení a výmaze disciplinárneho
opatrenia z evidencie disciplinárnych opatrení autorizačnému výboru komory, regulačnému
orgánu domovského členského štátu a úradu, ktorý oznámenie založí do osobného spisu člena
komory alebo hosťujúceho architekta.
Po zahladení a výmaze uloženého disciplinárneho opatrenia sa na disciplinárne
odsúdeného hľadí, ako keby nebol predtým disciplinárne potrestaný.
K článku 38:
Predmetné ustanovenie upravuje spôsoby doručovania písomnosti adresovaných
disciplinárne obvinenému a komore, resp. členom jej orgánov.
Disciplinárne obvinený si môže prevziať písomnosti osobne, alebo sa mu doručujú
prostredníctvom poštového podniku, resp. inej služby podľa odseku 2 alebo sa mu doručujú
elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou. Iné spôsoby
doručovanie (napr. e-mailom) nie sú prípustné.
Komore alebo členom jej orgánov sa písomnosti doručujú na adresu sídla komory.
K článku 39:
Predmetným článkom sa zrušuje Disciplinárny poriadok Slovenskej komory
architektov z 1. júna 2013.
K článku 40:
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti.
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