
586

Z Á  K O N

zo 4. de cem bra 2003

o ad vo ká cii a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Po sla nie ad vo ká cie

(1) Ad vo ká cia po má ha uplat ňo va� ústav né prá vo fy -
zic kých osôb na ob ha jo bu a chrá ni� ostat né prá va a zá -
uj my fy zic kých osôb a práv nic kých osôb (ïa lej len
„klient“) v sú la de s Ús ta vou Slo ven skej re pub li ky,
ústav ný mi zá kon mi, so zá kon mi a s iný mi vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi.

(2) Vý kon ad vo ká cie je za stu po va nie klien tov v ko na -
ní pred súd mi, or gán mi ve rej nej moci a iný mi práv ny mi 
sub jek tmi, ob ha jo ba v trest nom ko na ní, pos ky to va nie
práv nych rád, spi so va nie lis tín o práv nych úko noch,
spra cú va nie práv nych roz bo rov, sprá va ma jet ku klien -
tov a ïal šie for my práv ne ho po ra den stva a práv nej po -
mo ci, ak sa vy ko ná va sús tav ne a za od me nu (ïa lej len
„práv ne služ by“).

(3) Práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky
pos ky tu jú ad vo ká ti, ako aj ïal šie fy zic ké oso by a práv -
nic ké oso by uve de né v usta no ve niach § 30 písm. b), c), 
d), e) a i) za pod mie nok a spô so bom usta no ve ným tým -
to zá ko nom. Ad vo ká ti pos ky tu jú iné služ by v sú la de
s oso bit ný mi pred pis mi.1)

(4) Usta no ve ním od se ku 2 nie je dotk nu té opráv ne nie
a) no tá rov, pa ten to vých zá stup cov, da ňo vých po rad -

cov a súd nych exe kú to rov, prí pad ne ïal ších osôb
pos ky to va� nie ktoré práv ne služ by v sú la de s oso bit -
ný mi zá kon mi,2) 

b) za mest nan ca práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by
pos ky to va� práv ne služ by oso be, u kto rej je v pra cov -
nom po me re ale bo v ob dob nom pra cov nom vz�a hu,
ak je pos ky to va nie práv nych slu žieb sú čas �ou po -
vin nos tí vy plý va jú cich z toh to vz�a hu,

c) oso by, kto rá vy ko ná va sprá vu ma jet ku pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov.3) 

DRU HÁ  ČASŤ

AD VO KÁT

Pred po k la  dy vý ko nu ad vo ká c ie

§ 2

(1) Ad vo kát je ten, kto je za pí sa ný do zo zna mu ad vo -
ká tov, kto rý ve die Slo ven ská ad vo kát ska ko mo ra (ïa lej
len „ko mo ra“).

(2) Ad vo kát je pri pos ky to va ní práv nych slu žieb ne zá -
vis lý, je via za ný vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred -
pis mi a v ich me dzi ach prí kaz mi klien ta.

(3) Ad vo kát ske po vo la nie je slo bod né po vo la nie, kto -
ré mož no vy ko ná va� len pod ¾a toh to zá ko na.

§ 3

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu ad vo ká tov na pí som -
nú žia dos� do dvoch me sia cov odo dňa jej do ru če nia
toho, kto 
a) je plne spô so bi lý na práv ne úko ny, 
b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa

v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te vy -
so kej ško ly v Slo ven skej republike4) ale bo má uzna -
ný do klad o vy so ko škol skom práv nic kom vzde la ní
dru hé ho stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško -
lou, 

c) zís kal naj me nej troj roč nú prax ako ad vo kát sky kon -
ci pient, 

d) zlo žil ad vo kát sku skúš ku,
e) je bez ú hon ný,
f) nemá prá vo plat ne ulo že né dis cip li nár ne opat re nie

vy čiar knu tie zo zo zna mu ad vo ká tov ale bo dis cip li -
nár ne opat re nie vy čiar knu tie zo zo zna mu kon ci -
pien tov [§ 56 ods. 2 písm. e)], 

g) nemá ulo že né dis cip li nár ne opat re nie vy čiar knu tie
zo zo zna mu ko merč ných práv ni kov, dis cip li nár ne
opat re nie zba ve nie no tár ske ho úra du, dis cip li nár ne
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1) Na prí klad zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor ších

pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 78/1992 Zb. o da ňo vých po rad coch a Slo ven skej ko mo re da ňo vých po rad cov v zne ní
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 237/1991 Zb. o pa ten to vých zá stup coch v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní
ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3) Na prí klad § 143a Ob čian ske ho zá kon ní ka.
4) § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



opat re nie zba ve nie vý ko nu exe kú tor ské ho úra du,
dis cip li nár ne opat re nie zba ve nie vý ko nu funk cie
pro ku rá to ra ale bo dis cip li nár ne opat re nie od vo la nie 
z funk cie sud cu pod ¾a oso bit ných pred pi sov,5)

h) nie je v čase zá pi su v pra cov nom po me re ale bo v ob -
dob nom pra cov nom vz�a hu s vý nim kou pe da go gic -
kej, pub li cis tic kej, li te rár nej, ve dec kej ale bo ume -
lec kej čin nos ti a ne vy ko ná va ani čin nos�, kto rá je
ne zlu či te¾ ná s po va hou a etic ký mi prin cíp mi ad vo -
kát ske ho po vo la nia,

i) spl nil po vin nos ti pod ¾a § 12 ods. 3, § 27 a  § 28 ods.1,
j) zlo žil s¾ub pod ¾a od se ku 6.

(2) Ko mo ra za pí še do zo zna mu ad vo ká tov do dvoch
me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej žia dos ti a po zlo -
že ní s¾u bu aj pro fe so rov a do cen tov vy so kých škôl v od -
bo re prá vo, kto rí pre u ká žu, že spl ni li pod mien ky pod ¾a
od se ku 1 písm. a), b), e) až i).

(3) Za bez ú hon né ho na úče ly toh to zá ko na sa ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný
trestný čin, a ak ide o ob zvláš� zá važný úmy selný trest -
ný čin, trestný čin zne uží va nia prá vo mo ci ve rej né ho či -
ni te ¾a, trestný čin pri jí ma nia úplat ku a inej ne ná le ži tej
vý ho dy, trestný čin pod plá ca nia a trestný čin ne pria -
mej ko rup cie ani ten, komu bolo od sú de nie za ta ký to
trest ný čin za hla de né ale bo na kto ré ho sa h¾a dí, ako
keby ne bol za ta ký to trestný čin od sú de ný pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.6)

(4) Bez ú hon ný na úče ly toh to zá ko na nie je ani ten, u
koho je pre u ká za te¾ ne spo chyb ne né, že bude čest ne
a sve do mi to pl ni� po vin nos ti ad vo ká ta.

(5) Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je od pi som re gis tra
trestov7) nie star ším ako tri me sia ce.

(6) S¾ub sa skla dá do rúk pred se du ko mo ry v tom to
zne ní: „S¾u bu jem na svo je sve do mie a čes�, že bu dem
do dr žia va� Ús ta vu Slo ven skej re pub li ky, zá ko ny
a ostat né vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy, pred pi sy 
Slo ven skej ad vo kát skej ko mo ry, eti ku ad vo kát ske ho
po vo la nia a chrá ni� zá klad né prá va a slo bo dy, sve do mi -
to pl ni� po vin nos ti ad vo ká ta a za cho vá va� ml čan li vos�
o všet kých sku toč nos tiach, o kto rých sa do zviem v sú -
vis los ti s vý ko nom svoj ho po vo la nia.“.

§ 4

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu ad vo ká tov do dvoch
me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej žia dos ti toho,
kto 
a) je za pí sa ný do zo zna mu usa de ných eu ro ad vo ká tov

(§ 39),
b) zlo žil s¾ub pod ¾a § 3 ods. 6,
c) po čas troch ro kov pos ky to val bez pod stat né ho pre -

ru še nia na úze mí Slo ven skej re pub li ky práv ne služ -
by pod ¾a toh to zá ko na a

d) práv ne služ by pod ¾a pís me na c) pos ky to val v ob las ti
práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky.

(2) Pod stat né pre ru še nie pos ky to va nia práv nych slu -
žieb pod ¾a toh to zá ko na nie je pre ru še nie z dô vo dov
uda los tí kaž do den né ho ži vo ta spra vid la ne pre sa hu jú -
ce tri týžd ne. Pri po su dzo va ní pod stat né ho pre ru še nia
sa pri hlia da na dô vod, dĺž ku a po čet nos� pre ru še ní.

(3) Po čas pod stat né ho pre ru še nia pos ky to va nia práv -
nych slu žieb pod ¾a toh to zá ko na le ho ta pod ¾a od se ku 1
písm. c) ne ply nie, ak však bolo pre ru še nie pos ky to va nia
práv nych slu žieb pod ¾a toh to zá ko na dlh šie ako je den
rok, le ho ta pod ¾a od se ku 1 písm. c) za čí na ply nú� od za -
čiat ku.

(4) Žia da te¾ o zá pis pod ¾a od se ku 1 ozna čí a pred lo ží
ko mo re in for má cie a spi so vú do ku men tá ciu a pos kyt ne 
ko mo re pot reb né vy svet le nia o poč te a for me práv nych
slu žieb, kto ré pos ky tol v ob las ti práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky. 

(5) Ko mo ra upus tí od spl ne nia pod mien ky pod ¾a od -
se ku 1 písm. d), ak žia da te¾ o zá pis pre u ká že v po ho vo -
re pred troj člen nou ko mi siou vyme no va nou pred se dom 
ko mo ry (§ 71 ods. 3), že ako usa de ný eu ro ad vo kát [§ 30
písm. c)] bol efek tív ne a pra vi del ne čin ný v ob las ti práv -
ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky a že je schop ný vy -
ko ná va� túto čin nos� na ïa lej. Pri po ho vo re sa pri hliad -
ne na účas� usa de né ho eu ro ad vo ká ta na pred náš kach, 
se mi ná roch a ve dec kých kon fe ren ciách o práv nom po -
riad ku Slo ven skej re pub li ky. 

(6) Usa de ný eu ro ad vo kát [§ 30 písm. c)] za pí sa ný do
zo zna mu ad vo ká tov pod ¾a od se ku 1 môže pri pos ky to -
va ní práv nych slu žieb po u ží va� pro fe sij né ozna če nie
štá tu re gis trá cie [(§ 30 písm. g)] vy jad re né v úrad nom
ja zy ku štá tu re gis trá cie. Ak je spo loč ní kom za hra nič -
nej práv nic kej oso by ale bo slo ven skej práv nic kej
osoby8) opráv ne nej pos ky to va� práv ne služ by, môže
pri po ji� k pro fe sij né mu ozna če niu aj ob chod né meno
a práv nu for mu tej to práv nic kej oso by.

(7) Pri zá pi se eu ro ad vo ká ta [§ 30 písm. a)] do zo zna -
mu ad vo ká tov ko mo ra ho vy čiark ne zo zo zna mu usa de -
ných eu ro ad vo ká tov (§ 39). 

§ 5

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu ad vo ká tov do dvoch
me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej žia dos ti toho,
kto 
a) je ob ča nom člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo

iné ho zmluv né ho štá tu Do ho dy o Eu róp skom hos po -
dár skom prie sto re, 

b) spl nil pod mien ku od bor né ho vzde la nia a pra xe
usta no ve nej v tom to štá te na zís ka nie opráv ne nia
vy ko ná va� ad vo ká ciu samo stat ne na zá kla de pro fe -
sij né ho ozna če nia uve de né ho v prí lo he č. 1,
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5) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

6) Trest ný zá kon.
7) Zá kon č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) § 21 Ob chod né ho zá kon ní ka.



c) zlo žil skúš ku spô so bi los ti pod ¾a od se ku 3 a
d) zlo žil s¾ub pod ¾a § 3 ods. 6.

(2) Do kla dy osved ču jú ce sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) ne smú by� v čase ich pred lo že nia star šie
ako tri me sia ce a mu sia by� pred lo že né spo lu s ich
osved če ným pre kla dom do štát ne ho ja zy ka.9) 

(3) Skúš ka spô so bi los ti je skúš ka za me ra ná na po -
sú de nie od bor ných ve do mos tí eu ro ad vo ká ta [§ 30
písm. a)] o zna los ti práv ne ho po riad ku Slo ven skej re -
pub li ky a pred pi sov ko mo ry. Skúš ka spô so bi los ti sa
vy ko ná va v štát nom ja zy ku.9) Po dro bnos ti o skúš ke
spô so bi los ti určí pred pis ko mo ry.

(4) Ko mo ra umož ní do šies tich me sia cov od do ru če -
nia pí som nej žia dos ti a po za pla te ní po plat ku ur če né ho 
pred pi som ko mo ry vy ko na� skúš ku spô so bi los ti kaž dé -
mu, kto spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 1 písm. a) a b).

(5) Eu ro ad vo kát [§ 30 písm. a)] za pí sa ný do zo zna mu
ad vo ká tov pod ¾a od se ku 1 môže pri pos ky to va ní práv -
nych slu žieb po u ží va� pro fe sij né ozna če nie štá tu re gis -
trá cie [§ 30 písm. g)] vy jad re né v úrad nom ja zy ku štá tu
re gis trá cie. Ak je spo loč ní kom za hra nič nej práv nic kej
oso by ale bo slo ven skej práv nic kej osoby8) opráv ne nej
pos ky to va� práv ne služ by, môže pri po ji� k pro fe sij né -
mu ozna če niu aj ob chod né meno a práv nu for mu tej to
práv nic kej oso by.

§ 6

(1) Ko mo ra uzná od bor nú jus tič nú skúš ku, no tár sku 
skúš ku ale bo pro ku rá tor skú skúš ku vy ko na nú na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky za ad vo kát sku skúš ku. Ko mo -
ra môže za ad vo kát sku skúš ku uzna� aj inú práv nu
skúš ku vy ko na nú na úze mí Slo ven skej re pub li ky. Pod -
mien ky uzna nia inej práv nej skúš ky za ad vo kát sku
skúš ku určí pred pis ko mo ry. 

(2) Ko mo ra za po čí ta do pra xe ad vo kát ske ho kon ci -
pien ta prax sud cu, jus tič né ho ča ka te ¾a, pro ku rá to ra,
práv ne ho ča ka te ¾a pro ku ra tú ry a no tár sku prax. Ko -
mo ra môže za po čí ta� do pra xe ad vo kát ske ho kon ci -
pien ta aj inú práv nu prax. Pod mien ky za po čí ta nia inej
práv nej pra xe do pra xe ad vo kát ske ho kon ci pien ta určí
pred pis ko mo ry.

(3) Ko mo ra umož ní do šies tich me sia cov od do ru če -
nia pí som nej žia dos ti vy ko na� ad vo kát sku skúš ku kaž -
dé mu, kto spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a),
b), e) až g), za pla til po pla tok za ad vo kát sku skúš ku
a pre u ká že, že naj ne skôr ku dňu ko na nia ad vo kát skej
skúš ky ur čeného ko mo rou zís kal prax pod ¾a § 3 ods. 1
písm. c). 

(4) Ko mo ra umož ní zlo že nie s¾u bu a zá pis do zo zna mu
ad vo ká tov do dvoch me sia cov od do ru če nia pí som nej
žia dos ti o zlo že nie s¾u bu a o zá pis do zo zna mu ad vo ká -
tov kaž dé mu, kto pre u ká že, že spĺ ňa pod mien ky pod ¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) až i), § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), c)
a d) ale bo § 5 ods. 1 písm. a) až c).

§ 7

(1) Ko mo ra vy čiark ne zo zo zna mu ad vo ká tov toho,
a) kto zo mrel ale bo bol vy hlá se ný za mŕt ve ho, 
b) kto bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale -

bo jeho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze -
ná, 

c) kto pí som ne po žia dal ko mo ru o vy čiar knu tie zo zo -
zna mu ad vo ká tov, 

d) kto bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný
čin, 

e) komu bolo prá vo plat ne ulo že né dis cip li nár ne opat -
re nie vy čiar knu tie zo zo zna mu ad vo ká tov, 

f) kto je v omeš ka ní so za pla te ním prí spev ku na čin -
nos� ko mo ry o viac ako šes� me sia cov a prí spe vok
ne za pla til ani do jed né ho me sia ca po tom, čo ho ko -
mo ra vy zva la na za pla te nie spo lu s po u če ním o ná -
sled koch ne za pla te nia, 

g) kto bol za pí sa ný do zo zna mu ad vo ká tov a ne spĺ ňal
pod mien ky na zá pis do zo zna mu ad vo ká tov, 

h) kto nie je po is te ný pre prí pad zod po ved nos ti za ško -
du spô so be nú vý ko nom ad vo ká cie,

i) pro ti komu bol vy hlá se ný kon kurz, za miet nu tý ná -
vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku 
ale bo bolo po vo le né vy rov na nie, ale bo kto je spo loč -
ní kom práv nic kej oso by, kto rá vznik la na spo loč ný
vý kon ad vo ká cie a bol voči nej vy hlá se ný kon kurz,
za miet nu tý ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre ne -
dos ta tok ma jet ku ale bo bolo voči nej po vo le né vy rov -
na nie.

(2) Ko mo ra môže vy čiar knu� zo zo zna mu ad vo ká tov
toho, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný čin; tým
nie je dotk nu té usta no ve nie od se ku 1 písm. d).

(3) O vy čiar knu tí zo zo zna mu ad vo ká tov pod ¾a od se -
ku 1 písm. g) je ko mo ra opráv ne ná roz hod nú� do jed -
né ho roku odo dňa, keï  sa o ne spl ne ní pod mien ky na
zá pis do zo zna mu ad vo ká tov doz ve de la; to ne pla tí, ak
ide o pod mien ky uve de né v usta no ve niach § 3 ods. 1
písm. a), b), e) až g). 

§ 8

(1) Ko mo ra po za sta ví vý kon ad vo ká cie tomu,
a) komu po za pí sa ní do zo zna mu ad vo ká tov ne za ni kol

ale bo vzni kol pra cov ný po mer ale bo ob dob ný pra cov -
ný vz�ah s vý nim kou pe da go gic kej, pub li cis tic kej, li -
te rár nej, ve dec kej ale bo ume lec kej čin nos ti a vy ko ná -
va čin nos�, kto rá je ne zlu či te¾ ná s po va hou a etic ký mi 
prin cíp mi ad vo kát ske ho po vo la nia, 

b) kto na stú pil vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy, bol vza tý
do väz by ale bo komu bolo ulo že né dis cip li nár ne
opat re nie po za sta ve nie vý ko nu ad vo ká cie,

c) komu bola v roz sud ku súdu pr vé ho stup ňa vy slo ve -
ná vina za úmy sel ný trest ný čin do prá vo plat nos ti
roz sud ku,

d) kto po dal pí som nú žia dos� na po za sta ve nie vý ko nu
ad vo ká cie a pre u ká že, že si usta no vil za seba zá -
stup cu.
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9) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 270/1995 Z. z. o štát nom ja zy ku Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(2) Ko mo ra môže po za sta vi� vý kon ad vo ká cie tomu, 
a) pro ti komu sa za ča lo ko na nie o po zba ve nie ale bo ob -

me dze nie spô so bi los ti na práv ne úko ny do prá vo -
plat né ho roz hod nu tia vo veci,

b) pro ti komu sa za ča lo trest né stí ha nie za trest ný čin
do prá vo plat né ho roz hod nu tia vo veci. 

§ 9

(1) Po čas po za sta ve nia vý ko nu ad vo ká cie
a) ad vo kát nie je opráv ne ný pos ky to va� práv ne služ by

pod ¾a toh to zá ko na,
b) za ni ká člen stvo ad vo ká ta v or gá noch ko mo ry pod ¾a

§ 66 ods. 4 písm. b) až d),
c) ad vo kát ne mô že by� vo le ný do or gá nov ko mo ry pod ¾a 

§ 66 ods. 4 písm. b) až d),
d) za ni ká po vin nos� ad vo ká ta pod ¾a § 27 ods. 1.

(2) Po za sta ve ním vý ko nu ad vo ká cie
a) ne za ni ká účas� ad vo ká ta v zdru že ní pod ¾a § 13, vo

ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo ko man dit nej
spo loč nos ti pod ¾a § 14 ale bo v spo loč nos ti s ru če ním
ob me dze ným pod ¾a § 15,

b) ne za ni ká po vin nos� ad vo ká ta vy ko ná va� plat by
pod ¾a § 29 ods. 1,

c) nie je dotk nu tá zod po ved nos� ad vo ká ta za ško du
(§ 26) vrá ta ne zod po ved nos ti za dis cip li nár ne pre vi -
ne nie, ku kto ré mu do šlo v čase po za sta ve nia vý ko nu 
ad vo ká cie.

§ 10

Ko mo ra za pí še ad vo ká to vi po za sta ve nie vý ko nu ad -
vo ká cie pod¾a § 8 do zo zna mu ad vo ká tov. Ak od pad nú
dô vo dy uve de né v usta no ve ní § 8, ko mo ra po za sta ve -
nie vý ko nu ad vo ká cie ad vo ká to vi bez od klad ne zru ší
a zá znam o po za sta ve ní vý ko nu ad vo ká cie vy ma že zo
zo zna mu ad vo ká tov.

§ 11

Roz hod nu tie ko mo ry o ne za pí sa ní fy zic kej oso by do
zo zna mu ad vo ká tov, o po za sta ve ní vý ko nu ad vo ká cie
ad vo ká to vi a o vy čiar knu tí ad vo ká ta zo zo zna mu ad vo -
ká tov ok rem vy čiar knu tia pod ¾a § 7 ods. 1 písm. e) musí 
by� odô vod ne né a je pre skú ma te¾ né sú dom.

§ 12 

Vý kon ad vo ká cie

(1) Ad vo kát môže vy ko ná va� ad vo ká ciu 
a) samo stat ne, 
b) v zdru že ní spo lu s iný mi ad vo kát mi, 
c) ako spo loč ník ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti,
d) ako kom ple men tár ko man dit nej spo loč nos ti ale bo
e) ako ko na te¾ spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným.

(2) Ko mo ra ve die zoz nam zdru že ní pod ¾a § 13,  zo -
znam ve rej ných ob chod ných spo loč nos tí a ko man dit -

ných spo loč nos tí pod ¾a § 14 a zoz nam spo loč nos tí s ru -
če ním ob me dze ným pod ¾a § 15; usta no ve nia oso bit né -
ho predpisu10) tým nie sú dotk nu té.

(3) Ad vo kát je po vin ný bez od klad ne pí som ne ozná mi� 
ko mo re ad re su svoj ho síd la. Síd lo musí by� na úze mí
Slo ven skej re pub li ky.

(4) Pri pos ky to va ní práv nych slu žieb je ad vo kát po -
vin ný po u ží va� pro fe sij né ozna če nie ad vo kát ale bo ad -
vo kát ka. Ak pos ky tu je práv ne služ by pros tred níc tvom
zdru že nia, ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti, ko man dit -
nej spo loč nos ti ale bo spo loč nos ti s ru če ním ob me dze -
ným, k pro fe sij né mu ozna če niu pri pá ja aj meno zdru -
že nia ale bo ob chod né meno spo loč nos ti.

(5) Iná práv nic ká oso ba ako ve rej ná ob chod ná spo -
loč nos�, ko man dit ná spo loč nos� ale bo spo loč nos� s ru -
če ním ob me dze ným zria de ná pod ¾a toh to zá ko na nie je
opráv ne ná pos ky to va� práv ne služ by ale bo vy ko ná va�
ad vo ká ciu. 

§ 13

Zdru že nie

(1) Ad vo ká ti sa môžu zdru ži� na účel spo loč né ho vý -
ko nu ad vo ká cie. Účast ník mi zdru že nia môžu by� len
ad vo ká ti; svo je vzá jom né prá va a po vin nos ti si upra via
pí som nou zmlu vou o zdru že ní.11) 

(2) Ad vo ká ti ako účast ní ci zdru že nia majú spo loč né
síd lo. Pí som nos ti ur če né účast ní kom zdru že nia sa do -
ru ču jú v síd le zdru že nia. Síd lo musí by� na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky.

(3) Ad vo kát, kto rý vy ko ná va ad vo ká ciu v zdru že ní,
ne mô že sú čas ne vy ko ná va� ad vo ká ciu samo stat ne,
v inom zdru že ní, ako spo loč ník ve rej nej ob chod nej spo -
loč nos ti, kom ple men tár ko man dit nej spo loč nos ti ale bo 
ako ko na te¾ spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným. Ad vo -
ká ti sa však môžu do hod nú� na do čas nom samo stat -
nom pos ky to va ní práv nych slu žieb v jed nej veci ale bo
vo via ce rých vo pred vy me dze ných ve ciach, ak zmlu va
o zdru že ní ne ur ču je inak.

§ 14

Ve rej ná ob chod ná spo loč nos�
a komanditná spoločnos�

(1) Ad vo ká ti mô žu na účel vý ko nu ad vo ká cie za lo ži�
ve rej nú ob chod nú spo loč nos� (ïa lej len „ve rej ná ob -
chod ná spo loč nos�“) ale bo ko man dit nú spo loč nos� (ïa -
lej len „ko man dit ná spo loč nos�“). Ve rej ná ob chod ná
spo loč nos� ale bo ko man dit ná spo loč nos�, kto rej pred -
me tom pod ni ka nia je pos ky to va nie práv nych slu žieb,
ne smie ma� iný pred met pod ni ka nia a jej spo loč ník mi
môžu by� len ad vo ká ti. Na ve rej nú ob chod nú spo loč nos� 
a ko man dit nú spo loč nos� sa vz�a hu jú usta no ve nia oso -
bit né ho pred pi su,12) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Ad vo ká ti ako spo loč ní ci ve rej nej ob chod nej spo -
loč nos ti vy ko ná va jú ad vo ká ciu v mene a na účet ve rej -
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nej ob chod nej spo loč nos ti. Ad vo ká ti ako spo loč ní ci ko -
man dit nej spo loč nos ti vy ko ná va jú ad vo ká ciu v mene
a na účet ko man dit nej spo loč nos ti. Ak vý kon ad vo ká cie 
v mene ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo ko man dit -
nej spo loč nos ti ne pri púš �a jú v jed not li vých prí pa doch
oso bit né pred pi sy,13) ad vo ká ciu vy ko ná va jú vo vlast -
nom mene a na účet ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti
ale bo ko man dit nej spo loč nos ti.

(3) Šta tu tár nym or gá nom ve rej nej ob chod nej spo loč -
nos ti je kaž dý zo spo loč ní kov, kto rí sú opráv ne ní ko na�
v jej mene samo stat ne a bez ob me dze nia. Šta tu tár nym
or gá nom ko man dit nej spo loč nos ti je kaž dý z kom ple -
men tá rov, kto rí sú opráv ne ní ko na� za spo loč nos�
samo stat ne a bez ob me dze nia.

(4) De dič sa môže pri hlá si� o svo ju účas� vo ve rej nej
ob chod nej spo loč nos ti za pod mie nok usta no ve ných
oso bit ným pred pi som,12) len ak je ad vo ká tom. Ak de dič
nie je ad vo ká tom, vzni ká mu prá vo na vy pla te nie vy rov -
na cie ho po dielu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(5) Na de di ča po ru či te ¾a, kto rý bol kom ple men tá rom
ko man dit nej spo loč nos ti, sa pri me ra ne po u ži je usta -
no ve nie od se ku 4, a na de di ča po ru či te ¾a, kto rý bol ko -
man ditis tom ko man dit nej spo loč nos ti, sa pri me ra ne
po u ži je usta no ve nie § 15 ods. 5.

(6) Ak je ad vo kát vy čiar knu tý zo zo zna mu ad vo ká tov,
jeho účas� vo ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo ko -
man dit nej spo loč nos ti za ni ká a vzni ká mu voči spo loč -
nos ti prá vo na vy pla te nie vy rov na cie ho po dielu pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.12) 

(7) Ad vo kát, kto rý vy ko ná va ad vo ká ciu vo ve rej nej
ob chod nej spo loč nos ti ale bo v ko man dit nej spo loč -
nos ti, ne mô že sú čas ne vy ko ná va� ad vo ká ciu samo -
stat ne, v zdru že ní, ako ko na te¾ spo loč nos ti s ru če ním
ob me dze ným, ani ako spo loč ník inej ve rej nej ob chod -
nej spo loč nos ti ale bo ko man dit nej spo loč nos ti. Ad vo -
ká ti sa však môžu do hod nú� na do čas nom samo stat -
nom pos ky to va ní práv nych slu žieb v jed nej veci ale bo
vo via ce rých vo pred vy me dze ných ve ciach, ak spo lo -
čen ská zmlu va ne ur ču je inak. 

(8) Na ve rej nú ob chod nú spo loč nos� a ko man dit nú
spo loč nos� sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 18 až 29.

§ 15

Spo loč nos� s ru če ním ob me dze ným

(1) Ad vo ká ti môžu na účel vý ko nu ad vo ká cie za lo ži�
spo loč nos� s ru če ním ob me dze ným, kto rej pred me tom
pod ni ka nia je pos ky to va nie práv nych slu žieb (ïa lej len
„spo loč nos� s ru če ním ob me dze ným“). Táto spo loč nos�
s ru če ním ob me dze ným ne smie ma� iný pred met pod -
ni ka nia, jej spo loč ník mi a ko na te¾ mi môžu by� len ad -
vo ká ti a musí by� po is te ná pre prí pad zod po ved nos ti za
ško du, kto rá by moh la vznik nú� pri pos ky to va ní práv -
nych slu žieb, mi ni mál ne s li mi tom po ist né ho pl ne nia
1 500 000 EUR za kaž dé ho spo loč ní ka. Na spo loč nos�
s ru če ním ob me dze ným sa vz�a hu jú usta no ve nia oso -
bit né ho pred pi su,12) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Ad vo ká ti ako ko na te lia spo loč nos ti s ru če ním ob -
me dze ným vy ko ná va jú ad vo ká ciu v mene a na účet
spo loč nos ti. Ak vý kon ad vo ká cie v mene spo loč nos ti
ne pri púš �a jú v jed not li vých prí pa doch oso bit né pred -
pi sy,13) ad vo ká ciu vy ko ná va jú vo vlast nom mene a na
účet spo loč nos ti.

(3) Ko na te ¾om spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným je
kaž dý zo spo loč ní kov. Ko na te lia spo loč nos ti sú opráv -
ne ní ko na� v mene spo loč nos ti samo stat ne a bez ob me -
dze nia. 

(4)  Ak je ad vo kát vy čiar knu tý zo zo zna mu ad vo ká tov, 
jeho účas� v spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným za ni -
ká a vzni ká mu voči spo loč nos ti prá vo na vy pla te nie vy -
rov na cie ho po dielu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12) 

(5) De di čom ob chod né ho po dielu spo loč nos ti s ru če -
ním ob me dze ným môže by� len ad vo kát. Ak de dič nie je
ad vo ká tom, vzni ká mu voči spo loč nos ti prá vo na vy pla -
te nie vy rov na cie ho po dielu pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.12) 

(6) Ad vo kát, kto rý vy ko ná va ad vo ká ciu ako ko na te¾
spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným, ne mô že sú čas ne
vy ko ná va� ad vo ká ciu samo stat ne, v zdru že ní, ako spo -
loč ník ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti ale bo ko man dit -
nej spo loč nos ti, ale bo ako ko na te¾ inej spo loč nos ti s ru -
če ním ob me dze ným. Ad vo ká ti sa však môžu do hod nú�
na do čas nom samo stat nom pos ky to va ní práv nych slu -
žieb v jed nej veci ale bo vo via ce rých vo pred vy me dze -
ných ve ciach, ak spo lo čen ská zmlu va ne ur ču je inak. 

(7) Ad vo ká ti sú po vin ní bez od klad ne pí som ne ozná -
mi� ko mo re ad re su síd la spo loč nos ti s ru če ním ob me -
dze ným. Pí som nos ti ur če né ad vo ká tom sa do ru ču jú
v síd le spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným.

(8) Na spo loč nos� s ru če ním ob me dze ným sa pri me -
ra ne po u ži jú usta no ve nia § 18 až 29.

Za stú pe nie  ad vo ká ta

§ 16

(1) Ad vo kát sa v rám ci svoj ho po ve re nia môže da� za -
stú pi� iným ad vo ká tom.

(2) Pri jed not li vých úko noch môže ad vo ká ta za stú pi�
ad vo kát sky kon ci pient ale bo aj iný za mest na nec ad vo -
ká ta.

(3) Za stu po va nie pod ¾a od se kov 1 a 2 nie je mož né
pro ti vôli klien ta.

§ 17

(1) Ak brá ni ad vo ká to vi, kto rý vy ko ná va ad vo ká ciu
samo stat ne, vo vy ko ná va ní ad vo ká cie aká ko¾ vek pre -
káž ka a ak ne u ro bí iné opat re nia na ochra nu práv ale -
bo zá uj mov svoj ho klien ta, je po vin ný bez od klad ne,
naj ne skôr do jed né ho me sia ca odo dňa, keï ta ká to pre -
káž ka vznik la, po do ho de s iným ad vo ká tom usta no vi�
ho za svoj ho zá stup cu; o tom je po vin ný bez od klad ne
upo ve do mi� klien ta. Ak ad vo kát túto po vin nos� ne spl -
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ní, zá stup cu určí ko mo ra a pod ¾a okol nos tí prí pa du
určí aj výš ku od me ny, kto rú je ad vo kát po vin ný zá stup -
co vi za pla ti�. Po čas tr va nia pre káž ky na stra ne ad vo ká -
ta vy ko ná va zá stup ca v jeho mene prá va a po vin nos ti
vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych vz�a hov pria mo sú vi -
sia cich s vý ko nom ad vo ká cie.

(2) Ak sa zá stup ca ur če ný ko mo rou pod ¾a od se ku 1
ne do hod ne s klien tom na pod mien kach pos ky to va nia
práv nych slu žieb do jed né ho me sia ca odo dňa, keï sa
klient o ur če ní zá stup cu doz ve del, ale bo ak ne u ro bí
klient v tej to le ho te iné opat re nia, pre chá dza jú na zá -
stup cu vo vz�a hu ku klien to vi prá va a po vin nos ti za stú -
pe né ho vy plý va jú ce mu zo zmlu vy o pos ky to va ní práv -
nych slu žieb vrá ta ne práv a po vin nos tí vy plý va jú cich
zo za stu po va nia klien ta v ko na ní pred súd mi ale bo iný -
mi or gán mi a prá va a po vin nos ti ob haj cu v trest nom
ko na ní. To pla tí aj v prí pa de, ak zá stup cu ur či la ko mo -
ra pod ¾a § 20 ods. 3 ale bo ak bol usta no ve ný pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov. Na žia dos� zá stup cu ko mo ra ten to
pre chod práv a po vin nos tí po tvr dí.

(3) Ob sa hom pre cho du práv a po vin nos tí pod ¾a od se -
ku 2 nie je po vin nos� zá stup cu na hra di� ško du pod ¾a
§ 26 ods. 1 ani po vin nos� vrá ti� veci vrá ta ne pe ňaž ných
pros tried kov, kto ré pos ky tol klient za stú pe né mu, ak
ich ten to ne odo vzdal svoj mu zá stup co vi. Na zá stup cu
ne pre chá dza jú ani ïal šie prá va a po vin nos ti zo zmluv -
né ho vz�a hu me dzi za stú pe ným a klien tom, ak by bol
zá stup ca v dô sled ku ich pre cho du voči to mu to za stú -
pe né mu bez dô vod ne zvý hod ne ný ale bo zne vý hod ne ný
ale bo ak by spl ne nie tých to po vin nos tí ne bo lo mož né od 
zá stup cu spra vod li vo po ža do va�.

(4) Ak bol ad vo kát, kto rý vy ko ná val ad vo ká ciu samo -
stat ne, vy čiar knu tý zo zo zna mu ad vo ká tov ale bo ak mu 
bol po za sta ve ný vý kon ad vo ká cie a ak je to vzh¾a dom
na okol nos ti prí pa du pot reb né, uro bí ko mo ra bez od -
klad ne ne vy hnut né opat re nia na ochra nu práv a prá -
vom chrá ne ných zá uj mov jeho klien tov, naj mä môže
ur či� iné ho ad vo ká ta ako zá stup cu vy čiar knu té ho ad -
vo ká ta. Ko mo ra o pri ja tých opat re niach bez od klad ne
vy roz u mie klien tov. Usta no ve nia od se kov 2 a 3 sa vz�a -
hu jú rov na ko na pre chod práv me dzi ad vo ká tom, kto rý
bol vy čiar knu tý zo zo zna mu ad vo ká tov, a jeho zá stup -
com.

Prá va a  po v in nos t i  ad vo ká ta

§ 18

(1) Ad vo kát je po vin ný pri vý ko ne ad vo ká cie chrá ni�
a pre sa dzo va� prá va a zá uj my klien ta a ria di� sa jeho
po kyn mi. Ak sú po ky ny klien ta v roz po re so vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi, nie je nimi via za ný.
O tom klien ta vhod ným spô so bom po u čí.

(2) Ad vo kát je po vin ný pri vý ko ne ad vo ká cie ko na�
čest ne a sve do mi to, dô sled ne vy u ží va� všet ky práv ne
pros tried ky a uplat ňo va� v zá uj me klien ta všet ko, čo
pod ¾a svoj ho pre sved če nia po kla dá za pro speš né. Pri -
tom dbá na účel nos� a hos po dár nos� pos ky to va ných
práv nych slu žieb.

(3) Ad vo kát po stu pu je pri vý ko ne ad vo ká cie tak, aby
ne zni žo val dôs toj nos� ad vo kát ske ho sta vu. V zá uj me

toho je po vin ný do dr žia va� pra vid lá pro fe sij nej eti ky
a iné pra vid lá, kto ré ur ču je pred pis ko mo ry.

§ 19

(1) Ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va� práv ne služ by
na ce lom úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va� práv ne služ by
aj mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky v me dzi ach
usta no ve ných me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto ré boli
ra ti fi ko va né a vy hlá se né spô so bom usta no ve ným v zá -
ko ne, a v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi tým to
zá ko nom.

(3) Ak je ko mo re zná me, že ad vo kát pos ky tu je práv ne
služ by v cu dzi ne na zá kla de re gis trá cie v prí sluš nej ko -
mo re [§ 30 písm. f)], ko mo ra in for mu je prí sluš nú ko mo -
ru
a) o za ča tí a dô vo doch za ča tia dis cip li nár ne ho ko na nia

pro ti ad vo ká to vi,
b) o po za sta ve ní ale bo zá ni ku, ako aj o dô vo doch po za -

sta ve nia ale bo zá ni ku opráv ne nia pos ky to va� práv -
ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

c) o iných sku toč nos tiach, kto ré môžu ma� vplyv na
pos ky to va nie práv nych slu žieb ad vo ká tom.

§ 20

(1) Kaž dý má prá vo na pos kyt nu tie práv nych slu žieb
a môže o ne po žia da� kto ré ho ko¾ vek ad vo ká ta.

(2) Ad vo kát je opráv ne ný od miet nu� pos ky to va nie
práv nych slu žieb, ak ne bol pod ¾a oso bit ných pred pi sov
na za stu po va nie ustanovený13) ale bo ak ne bol ur če ný
pod ¾a od se ku 3; usta no ve nie § 21 tým nie je dotk nu té.

(3) Ak sa nie kto ne mô že pos kyt nu tia práv nych slu -
žieb pod ¾a toh to zá ko na do môc�, je opráv ne ný po žia da�
ko mo ru, aby mu po núk la vhod né ho ad vo ká ta. Ak tomu 
ne brá nia dô vo dy uve de né v usta no ve ní § 21, ad vo kát
po núk nu tý ko mo rou je po vin ný pos kyt nú� práv ne služ -
by za pod mie nok ňou ur če ných.

§ 21

Ad vo kát je po vin ný od miet nu� pos kyt nu tie práv nych
slu žieb, ak
a) v tej is tej veci ale bo vo veci s ňou sú vi sia cej pos ky tol

práv ne služ by iné mu, kto ré ho zá uj my sú v roz po re
so zá uj ma mi toho, kto o pos kyt nu tie práv nych slu -
žieb žia da,

b) sú zá uj my ad vo ká ta ale bo osôb jemu blíz kych v roz -
po re so zá uj ma mi oso by, kto rej by sa práv ne služ by
mali pos kyt nú�,

c) pro ti stra nu za stu pu je ad vo kát, s kto rým vy ko ná va
ad vo ká ciu spo loč ne,

d) in for má cia, kto rú má o inom klien to vi ale bo o bý va -
lom klien to vi, by moh la toho, kto o pos kyt nu tie práv -
nych slu žieb žia da, ne opráv ne ne zvý hod ni�,

e) vzh¾a dom na pra cov nú za �a že nos� ale bo dlho do bú
ne prí tom nos� ne mô že riad ne chrá ni� a pre sa dzo va�
prá va a zá uj my klien ta.
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§ 22

(1) Ad vo kát je opráv ne ný od stú pi� od zmlu vy
o  poskytovaní práv nych slu žieb len zo zá važ ných dô vo -
dov, naj mä ak sa na ru ši la ne vy hnut ná dô ve ra me dzi
ním a klien tom ale bo po kyn klien ta je v roz po re s pred -
pis mi ko mo ry. Ad vo kát tak po stu pu je vždy, ak zis tí dô -
vo dy uve de né v usta no ve ní § 21.

(2) Ad vo kát je opráv ne ný od stú pi� od zmlu vy
o  poskytovaní práv nych slu žieb, ak klient na priek
 poučeniu ad vo ká tom trvá na tom, aby ad vo kát po stu -
po val pod ¾a jeho po ky nu.

(3) Ad vo kát je opráv ne ný od stú pi� od zmlu vy o pos ky -
to va ní práv nych slu žieb aj vte dy, ak klient ne po skyt ne
pri me ra ný pred da vok, pri me ra né do pl ne nie pos kyt nu -
té ho pred dav ku na od me nu ale bo od me nu, hoci bol o to
pí som ne po žia da ný; to ne pla tí vo ve ciach pos ky to va nia
bez plat nej práv nej služ by.

(4) Od stú pe ním od zmlu vy o pos ky to va ní práv nych
slu žieb pod ¾a od se kov 1 až 3 sa zmlu va zru šu je oka mi -
hom, keï pre jav vôle od stú pi� dô jde klien to vi.

(5) Ad vo kát je po vin ný do 15 dní od do ru če nia ozná -
me nia klien to vi o od stú pe ní od zmlu vy o pos ky to va ní
práv nych slu žieb v za stu po va nej veci vy ko na� všet ky
ne od klad né úko ny, ak klient ne u ro bí iné opat re nia. To
ne pla tí, ak klient ozná mi ad vo ká to vi, že na spl ne ní tej -
to po vin nos ti ne tr vá.

§ 23

(1) Ad vo kát je po vin ný za cho vá va� ml čan li vos� o všet -
kých sku toč nos tiach, o kto rých sa doz ve del v sú vis los ti
s vý ko nom ad vo ká cie.

(2) Po zba vi� ad vo ká ta po vin nos ti za cho vá va� ml čan -
li vos� môže klient a po smr ti či zá ni ku klien ta iba jeho
práv ny ná stup ca. Ak má klient viac práv nych ná stup -
cov, na účin né po zba ve nie ad vo ká ta po vin nos ti za cho -
vá va� ml čan li vos� sa vy ža du je sú hlas ný pre jav vôle
všet kých práv nych ná stup cov klien ta. Sú hlas musí
ma� pí somú for mu.

(3) Ad vo kát je po vin ný za cho vá va� ml čan li vos� aj
v prí pa de, ak ho klient ale bo vše tci jeho práv ni ná stup -
co via po zba via tej to po vin nos ti, ak usú di, že po zba ve -
nie po vin nos ti za cho vá va� ml čan li vos� je v ne pros pech
klien ta. 

(4) Ad vo kát nemá po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos�
voči oso be, kto rú po ve ru je vy ko na ním jed not li vých
úko nov práv nych slu žieb, ak je táto oso ba sama po vin -
ná za cho vá va� ml čan li vos� pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov. 

(5) Ad vo kát nemá po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos�
v ko na ní pred sú dom ale bo iným or gá nom, ak pred me -
tom ko na nia je spor me dzi ním a klien tom ale bo jeho
práv nym ná stup com.

(6) Ad vo kát sa ne mô že do vo lá va� po vin nos ti za cho -
vá va� ml čan li vos� v dis cip li nár nom ko na ní pod ¾a toh to

zá ko na. Po dro bnos ti určí dis cip li nár ny po ria dok ko -
mo ry.

(7) Po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos� trvá aj po čas
po za sta ve nia vý ko nu ad vo ká cie, ako aj po vy čiar knu tí
ad vo ká ta zo zo zna mu ad vo ká tov.

(8) Po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos� sa rov na ko
vz�a hu je na 
a) za mest nan cov ad vo ká ta, za mest nan cov ve rej nej ob -

chod nej spo loč nos ti, za mest nan cov ko man dit nej
spo loč nos ti ale bo za mest nan cov spo loč nos ti s ru če -
ním ob me dze ným,

b) iné oso by, kto ré sa v tej to sú vis los ti po die¾a jú na
pos ky to va ní práv nych slu žieb,

c) čle nov or gá nov ko mo ry a jej za mest nan cov (§ 66 ods. 4).

(9) Po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos� sa ne vz�a hu je
na prí pad, ak ide o zá ko nom ulo že nú po vin nos� pre ka -
zi� spá cha nie trest né ho činu.

(10) Po vin nos� za cho vá va� ml čan li vos� pod ¾a oso bit -
né ho predpisu14) nie je tým to zá ko nom dotk nu tá.

Od me na ad vo ká ta

§ 24

(1) Ad vo kát pos ky tu je práv ne služ by za od me nu a má
prá vo po ža do va� za ne pri me ra ný pred da vok.

(2) Ad vo kát po pri ná ro ku na od me nu má ná rok aj na
ná hra du ho to vých vý dav kov a na ná hra du za stra tu
času. Za ho to vé vý dav ky sa po va žu jú vý dav ky účel ne
a pre u ká za te¾ ne vy na lo že né v sú vis los ti s pos ky to va -
ním práv nych slu žieb, naj mä súd ne a iné po plat ky,
ces tov né a te le ko mu ni kač né vý dav ky a vý dav ky za zna -
lec ké po sud ky, pre kla dy, od pi sy ale bo vý pi sy z ve rej -
ných re gis trov.

(3) Ad vo kát môže pos kyt nú� práv ne služ by za zní že -
nú od me nu ale bo bez plat ne, ak to od ô vod ňu jú osob né
po me ry ale bo ma jet ko vé po me ry klien ta ale bo je na to
iný dô vod hod ný oso bit né ho zre te ¾a.

(4) Ad vo kát ne mô že po ža do va� ani pri ja� od klien ta od -
me nu za práv ne služ by, kto rú mu uhra dí štát pod ¾a § 25.

§ 25

Ak bol ad vo kát usta no ve ný z úrad nej moci, od me nu
za práv ne služ by mu uhra dí štát.

§ 26 

Zod po ved nos� ad vo ká ta za ško du

(1) Ad vo kát zod po ve dá klien to vi za ško du, kto rú mu
spô so bil v sú vis los ti s vý ko nom ad vo ká cie; zod po ved -
nos� ad vo ká ta sa vz�a hu je aj na ško du spô so be nú jeho
kon ci pien tom ale bo jeho za mest nan com, ak ad vo kát
vy ko ná va ad vo ká ciu ako spo loč ník spo loč nos ti pod ¾a
toh to zá ko na, po vin nos� pod ¾a toh to usta no ve nia sa
vz�a hu je iba na túto spo loč nos�.
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(2) Kon ci pient a iný za mest na nec ad vo ká ta ne zod po -
ve da jú klien to vi za ško du spô so be nú pri pos ky to va ní
práv nych slu žieb. Ich pra cov nop ráv na zod po ved nos�
voči ad vo ká to vi nie je tým dotk nu tá.

(3) Kaž dý ad vo kát samo stat ne zod po ve dá voči klien -
to vi za ško du spô so be nú pri pos ky to va ní práv nych slu -
žieb ok rem prí pa dov, ak ide o spo loč né ho klien ta nie -
ko¾ kých ad vo ká tov. Voči svo jim za mest nan com a iným
oso bám zod po ve da jú ad vo ká ti spo loč ní ci spo loč ne
a ne roz diel ne.

(4) Ad vo kát sa zba ví zod po ved nos ti pod ¾a od se ku 1,
ak pre u ká že, že ško de ne mo hol za brá ni� ani pri vy na lo -
že ní všet ké ho úsi lia, kto ré mož no od neho žia da�.

Po v in nos t i  ad vo ká ta  voč i  ko mo re

§ 27

(1) Ad vo kát je po vin ný pri zá pi se do zo zna mu ad vo ká -
tov a ke dy ko¾ vek na pí som nú vý zvu ko mo ry do 30 dní
pre u ká za� ko mo re samo stat nú po ist nú zmlu vu o po is -
te ní svo jej zod po ved nos ti za ško du spô so be nú vý ko -
nom ad vo ká cie. Po is te nie musí tr va� po čas ce lé ho času
vý ko nu ad vo ká cie. Ak ad vo kát vy ko ná va ad vo ká ciu
ako spo loč ník spo loč nos ti pod ¾a toh to zá ko na, po vin -
nos� pod ¾a toh to usta no ve nia sa vz�a hu je iba na túto
spo loč nos�.

(2) Ko mo ra môže uza tvo ri� hro mad nú po ist nú zmlu -
vu o po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú vý ko -
nom ad vo ká cie v pro spech ad vo ká tov za pí sa ných do
zoz namu ve de né ho  ko mo rou. Ak ad vo kát sú hla sí
s hro mad ným po is te ním zod po ved nos ti za ško du, jeho
po vin nos� pre u ká za� ko mo re samo stat nú po ist nú
zmlu vu pod ¾a od se ku 1 za ni ká. Ad vo kát môže svoj sú -
hlas s hro mad nou po ist nou zmlu vou ne skôr účin ne od -
vo la�, len ak sú čas ne spl ní po vin nos� pod ¾a od se ku 1.

(3) Ak ad vo kát sú hla sí s po is te ním svo jej zod po ved -
nos ti za ško du v rám ci hro mad nej po ist nej zmlu vy
uzav re tej ko mo rou, je po vin ný pla ti� ko mo re po ist né vo
výš ke a spô so bom do hod nu té v hro mad nej po ist nej
zmlu ve ale bo ur če né roz hod nu tím pred sed níc tva ko -
mo ry (§ 70).

§ 28

(1) Ad vo kát je pri zá pi se do zo zna mu ad vo ká tov po -
vin ný ozná mi� ko mo re spô sob, akým bude vy ko ná va�
ad vo ká ciu, ako aj ïal šie sku toč nos ti ne vy hnut né na
ve de nie zo zna mu ad vo ká tov, kto ré určí pred pis ko mo -
ry.

(2) Ad vo kát je po vin ný bez od klad ne pí som ne ozná mi� 
ko mo re ad re su svoj ho síd la a kaž dú zme nu síd la, spô -
so bu vý ko nu ad vo ká cie a iných sku toč nos tí po ža do va -
ných pred pi som ko mo ry.

(3) Ad vo kát je po vin ný bez od klad ne ozná mi� ko mo re
všet ky sku toč nos ti, kto ré môžu by� dô vo dom na po za -
sta ve nie vý ko nu ad vo ká cie ale bo na vy čiar knu tie zo zo -
zna mu ad vo ká tov.

(4) Ad vo kát je po vin ný na po žia da nie ko mo ry bez od -
klad ne vy jad ri� sa o ob sa hu s�až nos ti ale bo iné ho ob -

dob né ho po da nia v rám ci ko na nia, kto ré pro ti nemu
v sú la de s tým to zá ko nom a pred pis mi ko mo ry ve die
ko mo ra na pod net iné ho, a pos kyt nú� jej pot reb né vy -
svet le nie a po ža do va nú spi so vú do ku men tá ciu.

§ 29

(1) Ad vo kát je po vin ný riad ne a včas pla ti� prí spe vok
na čin nos� ko mo ry a vy ko ná va� ïal šie plat by ur če né
pred pi som ko mo ry, uzne se ním kon fe ren cie ad vo ká tov
(§ 68), prí pad ne pred sed níc tvom ko mo ry (§ 70) v rám ci
jej prá vo mo ci.

(2) Po vin nos ti pod ¾a od se ku 1, kto ré mu vznik li po čas 
vý ko nu ad vo ká cie, ne za ni ka jú vy čiar knu tím zo zo zna -
mu ad vo ká tov. To ne pla tí, ak do šlo k vy čiar knu tiu zo
zo zna mu ad vo ká tov pod ¾a § 7 ods. 1 písm. a) ale bo b).

(3) Skôr, ako ad vo kát za čne pro ti iné mu ad vo ká to vi
súd ne ko na nie ale bo ob dob né ko na nie vo veci sú vi sia -
cej s vý ko nom ad vo ká cie, v zá uj me do dr ža nia cti a váž -
nos ti ad vo kát ske ho sta vu je po vin ný vy u ži� zmie ro va -
cie ko na nie pred or gán mi ko mo ry. To ne pla tí, ak as poň
je den z účast ní kov ko na nia je tre tia oso ba, kto rá nie je
ad vo ká tom. Po dro bnos ti o zmie ro va com ko na ní určí
pred pis ko mo ry.

(4) Ad vo kát je po vin ný vies� pri me ra nú do ku men tá -
ciu o pos ky to va ní práv nych slu žieb. Po dro bnos ti určí
pred pis ko mo ry.

TRE  T IA  ČASŤ

EU RO AD VO KÁT, ZA HRA NIČ NÝ AD VO KÁT
A ME DZI NÁ ROD NÝ AD VO KÁT 

§ 30

Vše obec né usta no ve nia

Na úče ly toh to zá ko na 
a) eu ro ad vo kát je ob čan člen ské ho štá tu Eu róp skej

únie ale bo iné ho zmluv né ho štá tu Do ho dy o Eu róp -
skom hos po dár skom prie sto re, kto rý je opráv ne ný
pos ky to va� práv ne služ by samo stat ne na zá kla de
pro fe sij né ho ozna če nia uve de né ho v prí lo he č. 1,

b) hos �u jú ci eu ro ad vo kát je eu ro ad vo kát, kto rý pos ky -
tu je práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky
do čas ne ale bo prí le ži tost ne, 

c) usa de ný eu ro ad vo kát je eu ro ad vo kát, kto rý pos ky -
tu je práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky
sús tav ne a kto rý je za pí sa ný do zo zna mu eu ro ad vo -
ká tov ve de né ho ko mo rou,

d) za hra nič ný ad vo kát je ob čan člen ské ho štá tu Or ga -
ni zá cie pre hos po dár sku spo lu prá cu a roz voj, kto rý
je opráv ne ný v štá te re gis trá cie pos ky to va� práv ne
služ by samo stat ne a bez ob me dze nia a kto rý je za pí -
sa ný do zoz namu za hra nič ných ad vo ká tov ve deného 
ko mo rou,

e) me dzi ná rod ný ad vo kát je ob čan člen ské ho štá tu
Sve to vej ob chod nej or ga ni zá cie, kto rý je opráv ne ný
v štá te re gis trá cie pos ky to va� práv ne služ by samo -
stat ne a bez ob me dze nia a kto rý je za pí sa ný do zo -
zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov ve de né ho ko -
mo rou,

f) prí sluš ná ko mo ra je samo správ na sta vov ská or ga ni -
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zá cia ale bo iný or gán ve rej nej moci, kto rý je opráv ne ný 
pri zna� pro fe sij né ozna če nie a kto rý eu ro ad vo ká to vi,
za hra nič né mu ad vo ká to vi ale bo me dzi ná rod né mu ad -
vo ká to vi pri znal pro fe sij né ozna če nie,

g) štát re gis trá cie je člen ský štát Eu róp skej únie ale bo
iný zmluv ný štát Do ho dy o Eu róp skom hos po dár -
skom prie sto re, člen ský štát Or ga ni zá cie pre hos po -
dár sku spo lu prá cu a roz voj a člen ský štát Sve to vej
ob chod nej or ga ni zá cie, v kto rom je síd lo prí sluš nej
ko mo ry, 

h) pro fe sij né ozna če nie je pro fe sij né ozna če nie uve de -
né v prí lo he č. 1; ak ide o za hra nič né ho ad vo ká ta a
me dzi ná rod né ho ad vo ká ta, pro fe sij ným ozna če ním
je pro fe sij né ozna če nie, kto ré opráv ňu je za hra nič né -
ho ad vo ká ta a me dzi ná rod né ho ad vo ká ta samo stat -
ne a bez ob me dze nia pos ky to va� práv ne služ by v štá -
te re gis trá cie, 

i) za hra nič né zdru že nie je za hra nič ná práv nic ká oso -
ba,8) 
1. kto rej spo loč ník mi sú len ad vo ká ti, eu ro ad vo ká ti,
2. kto rá je opráv ne ná pos ky to va� práv ne služ by bez

ob me dze nia v štá te re gis trá cie a kto rá nemá
opráv ne nie na vý kon inej čin nos ti, a

3. kto rej je den spo loč ník ale bo viac spo loč ní kov ručí 
za jej zá väz ky ce lým svo jím ma jet kom spo loč ne
a ne roz diel ne ale bo kto rá je po is te ná pre prí pad
zod po ved nos ti za ško du, kto rá by moh la vznik nú� 
pri pos ky to va ní práv nych slu žieb na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, mi ni mál ne s li mi tom po ist né -
ho pl ne nia 1 500 000 EUR za kaž dé ho spo loč ní ka.

Hos �u jú c i  eu ro  ad vo kát

§  31

(1) Hos �u jú ci eu ro ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va�
práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky za pod -
mie nok a spô so bom usta no ve ným tým to zá ko nom. Na
úče ly toh to zá ko na a oso bit ných predpisov15) a v sú la de
s pod mien ka mi usta no ve ný mi tým to zá ko nom sa hos -
�u jú ci eu ro ad vo kát po va žu je za ad vo ká ta pod ¾a toh to
zá ko na.

(2) Z vý ko nu ad vo ká cie hos �u jú ce ho eu ro ad vo ká ta je
vy lú če né spi so va nie lis tín o pre vo doch ne hnu te¾ nos tí.

(3) Hos �u jú ci eu ro ad vo kát je pri pos ky to va ní práv -
nych slu žieb na úze mí Slo ven skej re pub li ky po vin ný
do dr žia va� po vin nos ti ad vo ká ta, kto ré má ad vo kát pri
pos ky to va ní práv nych slu žieb pod ¾a toh to zá ko na,
oso bit ných pred pi sov a pred pi sov ko mo ry; tým nie je
dotk nu tá jeho po vin nos� do dr žia va� práv ne pred pi sy
štá tu re gis trá cie.

(4) Usta no ve nia toh to zá ko na, oso bit ných pred pi sov
a pred pi sov ko mo ry sa pri pos ky to va ní práv nych slu -
žieb hos �u jú cim eu ro ad vo ká tom ne po u ži jú, ak to
vzh¾a dom na sku toč nos�, že ide o do čas né a prí le ži tost -
né pos ky to va nie práv nych slu žieb, nie je ro zum né po -
ža do va�.

§ 32

Hos �u jú ci eu ro ad vo kát je pri za stu po va ní účast ní ka
ko na nia v ko na ní pred sú dom ale bo iným or gá nom ve -
rej nej moci a ob ha jo be ob vi ne né ho v trest nom ko na ní
po vin ný spo lu pra co va� s ad vo ká tom za pí sa ným do zo -
zna mu ad vo ká tov (ïa lej len „spo lu pra cu jú ci ad vo kát“);
inak nie je opráv ne ný účast ní ka ko na nia ale bo ob vi ne -
né ho za stu po va� ako ad vo kát. Vzá jom nú spo lu prá cu si
ad vo ká ti upra via pí som nou zmlu vou.

§ 33

Pí som nos ti ur če né hos �u jú ce mu eu ro ad vo ká to vi sa
do ru ču jú spo lu pra cu jú ce mu ad vo ká to vi v jeho síd le. 

§ 34

Hos �u jú ci eu ro ad vo kát nemá prá vo hla so va� na kon -
fe ren cii ad vo ká tov ani prá vo by� vo le ný do or gá nov ko -
mo ry (§ 66 ods. 4).

§ 35

(1) Hos �u jú ci eu ro ad vo kát je po vin ný na po žia da nie
ko mo ry, súdu ale bo iné ho or gá nu ve rej nej moci pre u ká -
za� svo je opráv ne nie vy ko ná va� ad vo ká ciu v štá te re gis -
trá cie samo stat ne pod nie ktorým z pro fe sij ných ozna če -
ní uve de ných v prí lo he č. 1 a svo je po is te nie zo
zod po ved nos ti za ško du, kto rá by moh la vznik nú� v sú -
vis los ti s pos ky to va ním práv nych slu žieb na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky; inak nie je opráv ne ný pos ky to va�
práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Do kla dy osved ču jú ce sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1
ne smú by� v čase pred lo že nia star šie ako tri me sia ce
a mu sia by� pred lo že né spo lu s ich osved če ným pre kla -
dom do štát ne ho ja zy ka.9)

§ 36

Hos �u jú ci eu ro ad vo kát je po vin ný pri pos ky to va ní
práv nych slu žieb po u ží va� pro fe sij né ozna če nie vy jad -
re né v úrad nom ja zy ku štá tu re gis trá cie. 

§ 37

Hos �u jú ci eu ro ad vo kát ne mô že by� účast ní kom
zdru že nia pod ¾a § 13, spo loč ní kom ve rej nej ob chod nej
spo loč nos ti ale bo ko man dit nej spo loč nos ti pod ¾a § 14
ani spo loč ní kom a ko na te ¾om spo loč nos ti s ru če ním
ob me dze ným pod ¾a § 15.

Usa de ný eu ro  ad vo kát

§ 38

(1) Usa de ný eu ro ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va�
práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky za pod -
mie nok a spô so bom usta no ve ným tým to zá ko nom. Na
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úče ly toh to zá ko na a oso bit ných predpisov15) a v sú la de
s pod mien ka mi usta no ve ný mi tým to zá ko nom sa usa -
de ný eu ro ad vo kát po va žu je za ad vo ká ta pod ¾a toh to zá -
ko na.

(2) Usa de ný eu ro ad vo kát je po vin ný do dr žia va� po -
vin nos ti ad vo ká ta pod ¾a toh to zá ko na, oso bit ných
pred pi sov a pred pi sov ko mo ry; tým nie je dotk nu tá jeho 
po vin nos� do dr žia va� práv ne pred pi sy štá tu re gis trá -
cie.

§ 39

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu usa de ných eu ro ad vo -
ká tov do dvoch me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej
žia dos ti toho, kto pre u ká že, že
a) je ob ča nom člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo

iné ho zmluv né ho štá tu Do ho dy o Eu róp skom hos po -
dár skom prie sto re,

b) je opráv ne ný vy ko ná va� ad vo ká ciu samo stat ne
v štá te re gis trá cie pod nie ktorým z pro fe sij ných
ozna če ní uve de ných v prí lo he č. 1,

c) je po is te ný pre prí pad zod po ved nos ti za ško du, kto rá 
by moh la vznik nú� v sú vis los ti s pos ky to va ním práv -
nych slu žieb na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Do kla dy osved ču jú ce sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1
ne smú by� v čase ich pred lo že nia star šie ako tri me sia -
ce a mu sia by� pred lo že né spo lu s ich osved če ným pre -
kla dom do štát ne ho ja zy ka.9) 

(3) V žia dos ti o zá pis do zo zna mu usa de ných eu ro ad -
vo ká tov žia da te¾ ozna čí štát re gis trá cie a uve die, či
v štá te re gis trá cie pos ky tu je práv ne služ by samo stat ne
ale bo spo loč ne, a ozna čí práv nu for mu, v akej sa táto
čin nos� usku toč ňu je, kto je spo loč ní kom práv nic kej
oso by a či je opráv ne ný na vý kon ad vo ká cie, síd lo
a spô sob vý ko nu ad vo ká cie na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.

(4) O zá pi se do zo zna mu eu ro ad vo ká tov vydá ko mo ra
usa de né mu eu ro ad vo ká to vi oso bit ný pre u kaz, kto rým
sa pre u ka zu je pred súd mi a iný mi or gán mi na úze mí
Slo ven skej re pub li ky. O za mie ta vom roz hod nu tí ko mo -
ra žia da te ¾a pí som ne upo ve do mí s uve de ním dô vo dov,
kto ré vied li k za miet nu tiu žia dos ti. Roz hod nu tie ko mo -
ry je pre skú ma te¾ né sú dom.

(5) Ko mo ra ne za pí še do zo zna mu usa de ných eu ro ad -
vo ká tov žia da te ¾a, kto rý vy ko ná va ad vo ká ciu pros tred -
níc tvom práv nic kej oso by, kto rej spo loč ník mi ale bo
člen mi sú aj fy zic ké oso by ale bo práv nic ké oso by, kto ré
ne ma jú opráv ne nie na vý kon ad vo ká cie.

(6) Na vy čiar knu tie usa de né ho eu ro ad vo ká ta zo zo -
zna mu usa de ných eu ro ad vo ká tov a na po za sta ve nie
vý ko nu ad vo ká cie usa de né mu eu ro ad vo ká to vi sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia § 7 a 8. 

§ 40

(1) Ko mo ra bez od klad ne in for mu je prí sluš nú ko mo -
ru usa de né ho eu ro ad vo ká ta o
a) zá pi se do zo zna mu usa de ných eu ro ad vo ká tov,
b) po za sta ve ní ale bo zá ni ku opráv ne nia pos ky to va�

práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ako aj
o ich dô vo doch,

c) iných sku toč nos tiach, kto ré môžu ma� vplyv na
pos ky to va nie práv nych slu žieb eu ro ad vo ká tom.

(2) Ko mo ra pred za ča tím dis cip li nár ne ho ko na nia
pro ti eu ro ad vo ká to vi in for mu je prí sluš nú ko mo ru o za -
ča tí dis cip li nár ne ho ko na nia a pos kyt ne jej všet ky dô -
le ži té in for má cie o dis cip li nár nom ko na ní. Prí sluš ná
ko mo ra je opráv ne ná pred kla da� ná vr hy a od po rú ča nia 
pred sed níc tvu ko mo ry ako od vo la cie mu or gá nu.

§ 41

Ak u usa de né ho eu ro ad vo ká ta dô jde k po za sta ve niu
ale bo zá ni ku opráv ne nia pos ky to va� práv ne služ by
v štá te re gis trá cie, po za sta vu je sa ale bo za ni ká mu jeho 
opráv ne nie pos ky to va� práv ne služ by pod ¾a toh to zá ko -
na ku dňu po za sta ve nia ale bo zá ni ku toh to opráv ne nia
v štá te re gis trá cie. Ko mo ra o tej to sku toč nos ti bez od -
klad ne, len čo sa o tom doz ve de la, vy ko ná v zo zna me
usa de ných eu ro ad vo ká tov zá znam. 

§ 42

Usa de ný eu ro ad vo kát pri pos ky to va ní práv nych slu -
žieb po u ží va pro fe sij né ozna če nie štá tu re gis trá cie vy -
jad re né v úrad nom ja zy ku štá tu re gis trá cie. Ak je spo -
loč ní kom za hra nič nej práv nic kej oso by ale bo slo ven skej 
práv nic kej osoby8) opráv ne nej pos ky to va� práv ne služ -
by, môže pri po ji� k pro fe sij né mu ozna če niu aj ob chod né
meno a práv nu for mu tej to práv nic kej oso by.

§ 43

Usa de ný eu ro ad vo kát nemá prá vo by� vo le ný do or -
gá nov ko mo ry (§ 66 ods. 4); tým nie je dotk nu té jeho
prá vo zú čast ni� sa na kon fe ren cii ad vo ká tov a hla so va�
o všet kých zá klad ných otáz kach ad vo ká tov.

§ 44

Usa de ný eu ro ad vo kát môže by� čle nom zdru že nia
pod ¾a § 13, spo loč ní kom ve rej nej ob chod nej spo loč nos -
ti ale bo ko man dit nej spo loč nos ti pod ¾a § 14 ale bo spo -
loč ní kom a ko na te ¾om spo loč nos ti s ru če ním ob me dze -
ným pod ¾a § 15.

§ 45

(1) Or ga ni zač ná zlož ka za hra nič né ho zdru že nia, kto -
ré ho šta tu tár nym or gá nom je ad vo kát ale bo usa de ný
eu ro ad vo kát, môže pos ky to va� práv ne služ by v mene
za hra nič né ho zdru že nia pod ¾a toh to zá ko na za rov na -
kých pod mie nok a v rov na kom roz sa hu ako slo ven ská
práv nic ká osoba8) opráv ne ná pos ky to va� práv ne služ by 
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Za hra nič né zdru že nie, kto ré ho spo loč ní ci ne ru čia 
za zá väz ky za hra nič né ho zdru že nia ce lým svo jím ma -
jet kom spo loč ne a ne roz diel ne, musí by� po is te né pre
prí pad zod po ved nos ti za ško du, kto rá by moh la vznik -
nú� pri pos ky to va ní práv nych slu žieb na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, mi ni mál ne s li mi tom po ist né ho pl ne nia
1 500 000 EUR za kaž dé ho spo loč ní ka; inak nie je
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opráv ne né pos ky to va� práv ne služ by pod ¾a toh to zá ko -
na.

(3) Ak je spo loč ní ko vi ale bo šta tu tár ne mu or gá nu za -
hra nič né ho zdru že nia po za sta ve né opráv ne nie pos ky -
to va� práv ne služ by pod ¾a § 46 ods. 3, po za sta vu je sa
opráv ne nie pos ky to va� práv ne služ by pod ¾a toh to zá ko -
na aj or ga ni zač nej zlož ke za hra nič né ho zdru že nia. 

(4) Ko mo ra ve die zoz nam or ga ni zač ných zlo žiek za -
hra nič ných zdru že ní; tým nie sú dotk nu té usta no ve nia 
oso bit né ho pred pi su.10)

Za hra nič  ný ad vo kát

§ 46

(1) Pred vy ko na ním pr vé ho zá pi su za hra nič né ho ad -
vo ká ta do zo zna mu za hra nič ných ad vo ká tov zis �u je
Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 
len „mi nis ter stvo“) na ná vrh ko mo ry ale bo žia da te ¾a
o zá pis do zo zna mu za hra nič ných ad vo ká tov, či sú od -
strá ne né všet ky pre káž ky v štá te re gis trá cie brá nia ce
ad vo ká to vi zo Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne
služ by na úze mí štá tu re gis trá cie.

(2) Ak mi nis ter stvo zis tí, že v nie ktorom zo štá tov re -
gis trá cie sú pre káž ky, kto ré ne u mož ňu jú ad vo ká to vi zo 
Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze -
mí štá tu re gis trá cie, ko mo ra po čas tr va nia tých to pre -
ká žok odo prie vy ko na� zá pis za hra nič né ho ad vo ká ta do 
zo zna mu za hra nič ných ad vo ká tov ve de né ho ko mo rou.

(3) Ak mi nis ter stvo zis tí, že v nie ktorom zo štá tov re -
gis trá cie sú pre káž ky, kto ré ne u mož ňu jú ad vo ká to vi zo 
Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze -
mí štá tu re gis trá cie, ozná mi ko mo re tie to sku toč nos ti
a ko mo ra po za sta ví za hra nič né mu ad vo ká to vi po čas tr -
va nia tých to pre ká žok pos ky to va nie práv nych slu žieb
na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 47

(1) Za hra nič ný ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va�
práv ne služ by na úze mí Slo ven skej re pub li ky za pod -
mie nok a spô so bom usta no ve ným tým to zá ko nom. Na
úče ly toh to zá ko na a oso bit ných predpisov15) a v sú la de
s pod mien ka mi usta no ve ný mi tým to zá ko nom sa za -
hra nič ný ad vo kát po va žu je za ad vo ká ta pod ¾a toh to zá -
ko na. Z vý ko nu ad vo ká cie za hra nič né ho ad vo ká ta je
vy lú če né za stu po va nie účast ní ka ko na nia v ko na ní
pred sú dom ale bo iným or gá nom ve rej nej moci, ob ha jo -
ba ob vi ne né ho v trest nom ko na ní a sprá va ma jet ku
klien tom.

(2) Za hra nič ný ad vo kát je po vin ný do dr žia va� po vin -
nos ti ad vo ká ta pod ¾a toh to zá ko na, oso bit ných pred pi -
sov a pod ¾a pred pi sov ko mo ry; tým nie je dotk nu tá jeho
po vin nos� do dr žia va� práv ne pred pi sy štá tu re gis trá -
cie.

§ 48

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu za hra nič ných ad vo ká -
tov do dvoch me sia cov odo dňa do ru če nia pí som nej žia -
dos ti toho, kto pre u ká že, že

a) je ob ča nom člen ské ho štá tu Or ga ni zá cie pre hos po -
dár sku spo lu prá cu a roz voj,

b) je opráv ne ný vy ko ná va� ad vo ká ciu samo stat ne a bez 
ob me dze nia v štá te re gis trá cie,

c) je po is te ný pre prí pad zod po ved nos ti za ško du, kto rá 
by moh la vznik nú� v sú vis los ti s pos ky to va ním práv -
nych slu žieb na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

d) spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a), e) až h).

(2) Do kla dy osved ču jú ce sku toč nos ti pod ¾a od se ku 1
ne smú by� v čase ich pred lo že nia star šie ako tri me sia -
ce a mu sia by� pred lo že né spo lu s ich osved če ným pre -
kla dom do štát ne ho ja zy ka.9) 

(3) V žia dos ti o zá pis do zo zna mu za hra nič ných ad vo -
ká tov za hra nič ný ad vo kát uve die, či v štá te re gis trá cie
pos ky tu je práv ne služ by samo stat ne ale bo spo loč ne,
a ozna čí práv nu for mu, v akej sa táto čin nos� usku toč -
ňu je, kto je spo loč ní kom práv nic kej oso by a či je opráv -
ne ný na vý kon ad vo ká cie, síd lo a spô sob vý ko nu ad vo -
ká cie na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(4) O zá pi se do zo zna mu za hra nič ných ad vo ká tov
vydá ko mo ra za hra nič né mu ad vo ká to vi oso bit ný pre u -
kaz, kto rým sa pre u ka zu je pred súd mi a iný mi or gán mi 
na úze mí Slo ven skej re pub li ky. O za mie ta vom roz hod -
nu tí ko mo ra žia da te ¾a pí som ne upo ve do mí s uve de ním
dô vo dov, kto ré vied li k za miet nu tiu žia dos ti. Roz hod -
nu tie ko mo ry je pre skú ma te¾ né sú dom.

(5) Ko mo ra ne za pí še do zo zna mu za hra nič ných ad vo -
ká tov za hra nič né ho ad vo ká ta, kto rý vy ko ná va ad vo ká -
ciu pros tred níc tvom práv nic kej oso by, kto rej spo loč -
ník mi ale bo člen mi sú aj fy zic ké oso by ale bo práv nic ké
oso by, kto ré ne ma jú opráv ne nie na vý kon ad vo ká cie.

(6) Na vy čiar knu tie za hra nič né ho ad vo ká ta zo zo zna -
mu za hra nič ných ad vo ká tov a po za sta ve nie vý ko nu
ad vo ká cie za hra nič né mu ad vo ká to vi sa pri me ra ne po -
u ži jú usta no ve nia § 7 a 8.

§ 49

Na za hra nič né ho ad vo ká ta sa pri me ra ne po u ži jú
usta no ve nia § 40 až 44.

 Me dz i  ná rod ný ad vo kát

§ 50

(1) Pred vy ko na ním pr vé ho zá pi su me dzi ná rod né ho
ad vo ká ta do zo zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov zis -
�u je mi nis ter stvo na ná vrh ko mo ry ale bo žia da te ¾a o zá -
pis do zoz namu me dzi ná rod ných ad vo ká tov, či sú od -
strá ne né všet ky pre káž ky v štá te re gis trá cie brá nia ce
ad vo ká to vi zo Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne
služ by na úze mí štá tu re gis trá cie.

(2) Ak mi nis ter stvo zis tí, že v nie ktorom zo štá tov re -
gis trá cie sú pre káž ky, kto ré ne u mož ňu jú ad vo ká to vi zo
Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze -
mí štá tu re gis trá cie, ko mo ra po čas tr va nia tých to pre ká -
žok odo prie vy ko na� zá pis me dzi ná rod né ho ad vo ká ta do 
zo zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov ve deného ko mo -
rou.

(3) Ak mi nis ter stvo zis tí, že v nie ktorom zo štá tov re -
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gis trá cie sú pre káž ky, kto ré ne u mož ňu jú ad vo ká to vi zo 
Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze -
mí štá tu re gis trá cie, ozná mi ko mo re tie to sku toč nos ti
a ko mo ra po za sta ví me dzi ná rod né mu ad vo ká to vi po -
čas tr va nia tých to pre ká žok pos ky to va nie práv nych
slu žieb na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 51

(1) Me dzi ná rod ný ad vo kát je opráv ne ný pos ky to va�
práv ne služ by v práv nom po riad ku štá tu re gis trá cie
a v me dzi ná rod nom prá ve za pod mie nok a spô so bom
usta no ve ným tým to zá ko nom. 

(2) Na úče ly toh to zá ko na a oso bit ných pred pi sov
a sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi tým to zá ko -
nom sa me dzi ná rod ný ad vo kát po va žu je za ad vo ká ta
pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Me dzi ná rod ný ad vo kát je po vin ný do dr žia va� po -
vin nos ti ad vo ká ta pod ¾a toh to zá ko na, oso bit ných pred -
pi sov a pod ¾a pred pi sov ko mo ry; tým nie je dotk nu tá
jeho po vin nos� do dr žia va� práv ne pred pi sy štá tu re gis -
trá cie.

§ 52

Z vý ko nu ad vo ká cie me dzi ná rod né ho ad vo ká ta je vy -
lú če né za stu po va nie účast ní ka ko na nia v ko na ní pred
sú dom ale bo iným or gá nom ve rej nej moci, ob ha jo ba
ob vi ne né ho v trest nom ko na ní a sprá va ma jet ku klien -
tov.

§ 53

(1) Žia da te ¾a o zá pis do zo zna mu me dzi ná rod ných
ad vo ká tov ko mo ra za pí še do zo zna mu me dzi ná rod ných 
ad vo ká tov na jeho pí som nú žia dos� do dvoch me sia cov
po spl ne ní pod mie nok pod ¾a od se ku 2 a po zlo že ní
pred pí sa né ho s¾u bu do rúk pred se du ko mo ry. 

(2) Žia da te¾ o zá pis do zo zna mu me dzi ná rod ných ad -
vo ká tov musí spĺ ňa� pod mien ky pod ¾a § 3 ods. 1 písm.
a), e) až h) a musí pre u ká za�, že
a) je opráv ne ný pos ky to va� práv ne služ by samo stat ne

a bez ob me dze nia a tie to služ by pos ky to val v štá te
re gis trá cie as poň po čas troch ro kov,

b) je bez ú hon ný v štá te re gis trá cie a nemá prá vo plat ne
ulo že né dis cip li nár ne opat re nie prí sluš nou ko mo -
rou v štá te re gis trá cie,

c) uzav rel po ist nú zmlu vu o po is te ní svo jej zod po ved -
nos ti za ško du z vý ko nu ad vo ká cie s po is �ov ňou,
kto rá má síd lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(3) Po is te nie pod ¾a od se ku 2 písm. c) musí tr va� po -
čas ce lé ho vý ko nu ad vo ká cie. Ko mo ra môže po žia da�
me dzi ná rod né ho ad vo ká ta, aby pred lo žil po ist nú zmlu -
vu a do klad o za pla te ní po ist né ho za ško du spô so be nú
vý ko nom ad vo ká cie. Ak me dzi ná rod ný ad vo kát do 14
dní od vy zva nia ko mo rou po ža do va né lis ti ny ne pred lo -
ží, ko mo ra ho vy čiark ne zo zo zna mu me dzi ná rod ných
ad vo ká tov. 

(4) V žia dos ti o za pí sa nie do zo zna mu me dzi ná rod -
ných ad vo ká tov uve die, či v štá te re gis trá cie pos ky tu je
práv ne služ by samo stat ne ale bo spo loč ne, a ozna čí
práv nu for mu, v akej túto čin nos� usku toč ňu je, ïa lej
kto je spo loč ní kom práv nic kej oso by a či je opráv ne ný
na vý kon ad vo ká cie, síd lo a spô sob vý ko nu ad vo ká cie
na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(5) Do kla dy osved ču jú ce sku toč nos ti pod ¾a od se ku 2
ne smú by� v čase ich pred lo že nia star šie ako tri me sia -
ce a mu sia by� pred lo že né spo lu s ich osved če ným pre -
kla dom do štát ne ho ja zy ka.9)

(6) Ko mo ra ne za pí še žia da te ¾a o zá pis do zo zna mu me -
dzi ná rod ných ad vo ká tov, ak v štá te re gis trá cie pos ky tu -
je práv ne služ by pros tred níc tvom práv nic kej oso by, kto -
rej spo loč ník mi ale bo člen mi sú aj fy zic ké oso by ale bo
práv nic ké oso by, kto ré ne ma jú opráv ne nie na pos ky to -
va nie práv nych slu žieb.

(7) O zá pi se do zo zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov
vydá ko mo ra me dzi ná rod né mu ad vo ká to vi oso bit ný
pre u kaz. O za mie ta vom roz hod nu tí ko mo ra žia da te ¾a
pí som ne upo ve do mí s uve de ním dô vo dov, kto ré vied li
k za miet nu tiu žia dos ti. Roz hod nu tie ko mo ry je pre skú -
ma te¾ né sú dom.

(8) Na vy čiar knu tie me dzi ná rod né ho ad vo ká ta zo zo -
zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov a po za sta ve nie vý -
ko nu ad vo ká cie me dzi ná rod né mu ad vo ká to vi sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia § 7 a 8.

§ 54

Na me dzi ná rod né ho ad vo ká ta sa pri me ra ne po u ži jú
usta no ve nia § 40 až 44.

§ 55

Me dzi ná rod ný ad vo kát ne mô že za mest ná va� ad vo -
kát ske ho kon ci pien ta.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

DIS CIP LI NÁR NE OPAT RE NIE A DIS CIP LI NÁR NE
KO NA NIE

§ 56

Dis cip li nár ne pre vi ne nia
a dis cip li nár ne opat re nia

(1) Dis cip li nár nym pre vi ne ním ad vo ká ta, eu ro ad vo -
ká ta, za hra nič né ho ad vo ká ta a me dzi ná rod né ho ad vo -
ká ta ale bo ad vo kát ske ho kon ci pien ta je za vi ne né po ru -
še nie po vin nos ti vy plý va jú cej z toh to zá ko na ale bo
z pred pi su ko mo ry.

(2) Za dis cip li nár ne pre vi ne nie mož no ulo ži� ako dis -
cip li nár ne opat re nie
a) pí som né na po me nu tie,
b) ve rej né na po me nu tie,
c) pe ňaž nú po ku tu až do výš ky sto ná sob ku mi ni mál -

nej me sač nej mzdy usta no ve nej oso bit ným pred pi -
som,16)
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d) po za sta ve nie vý ko nu ad vo ká cie ulo že né od šies tich
me sia cov do troch ro kov,

e) vy čiar knu tie zo zo zna mu ad vo ká tov, zo zna mu ad vo -
kát skych kon ci pien tov, zo zna mu eu ro ad vo ká tov,
zo zna mu za hra nič ných ad vo ká tov ale bo zo zna mu
me dzi ná rod ných ad vo ká tov.

(3) Dis cip li nár ny se nát pri uk la da ní dis cip li nár ne ho
opat re nia pri hlia da naj mä na roz sah a po va hu po ru še -
nej po vin nos ti, na spô sob ko na nia, ná sle dok a mie ru
za vi ne nia.

(4) Vý nos po ku ty pod ¾a od se ku 2 písm. c) je príj mom
ko mo ry.

(5) Dis cip li nár ny se nát môže upus ti� od ulo že nia dis -
cip li nár ne ho opat re nia za dis cip li nár ne pre vi ne nie, ak
pre ro ko va nie dis cip li nár ne ho pre vi ne nia po va žu je za
po sta ču jú ce vzh¾a dom na me nej zá važ ný cha rak ter po -
ru še nej po vin nos ti, na spô sob ko na nia ale bo mie ru za -
vi ne nia.

Dis  c ip  l i  nár  ne ko na nie

§ 57

(1) Dis cip li nár ne ko na nie vy ko ná va troj člen ný dis -
cip li nár ny se nát vy me no va ný pred se dom dis cip li nár -
nej ko mi sie (§ 74) spo me dzi jej čle nov.

(2) Pos tup or gá nov ko mo ry pred za ča tím dis cip li nár -
ne ho ko na nia a pos tup dis cip li nár nej ko mi sie ko mo ry
po jeho za ča tí po dro bnej šie upra ví dis cip li nár ny po ria -
dok ko mo ry. Zá ro veň upra ví aj po dro bnos ti dis cip li -
nár ne ho ko na nia, mož nos ti zru še nia prá vo plat né ho
roz hod nu tia dis cip li nár ne ho se ná tu pred sed níc tvom
ko mo ry (§ 70), ak bolo vy da né v roz po re so zá ko nom
ale bo s pred pi som ko mo ry.

(3) Ad vo kát, ad vo kát sky kon ci pient, eu ro ad vo kát,
za hra nič ný ad vo kát a me dzi ná rod ný ad vo kát je dis cip -
li nár ne ob vi ne ný z dis cip li nár ne ho pre vi ne nia, len čo
bol pro ti nemu po da ný ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne -
ho ko na nia. 

(4) Dis cip li nár ne ob vi ne ný zná ša tro vy, kto ré mu
vznik li ako účast ní ko vi dis cip li nár ne ho ko na nia. Ko -
mo ra pred dav ku je tro vy spo je né s čin nos �ou dis cip li -
nár ne ho se ná tu vrá ta ne trov spo je ných s vy ko ná va ním
do ka zo va nia. 

(5) Ak dis cip li nár ny se nát roz hod ne, že dis cip li nár ne
ob vi ne ný sa do pus til dis cip li nár ne ho pre vi ne nia, ulo ží
mu po vin nos� za pla ti� ko mo re pa u šál ne tro vy ko na nia
vo výš ke mi ni mál nej me sač nej mzdy usta no ve nej oso -
bit ným pred pi som.16)

(6) Roz hod nu tie o ulo že ní ve rej né ho na po me nu tia vy -
ko ná pred se da prí sluš né ho dis cip li nár ne ho se ná tu
uve rej ne ním vý ro ku roz hod nu tia v pe rio di ku vy dá va -
nom ko mo rou ale bo iným vhod ným spô so bom. 

(7) Ak ten to zá kon ale bo dis cip li nár ny po ria dok ko -
mo ry pria mo ne up ra vu jú nie ktoré po stu py v dis cip li -
nár nom ko na ní ale bo pos ta ve nie, prá va a po vin nos ti

účast ní kov ko na nia, po u ži jú sa pri me ra ne usta no ve -
nia oso bit né ho pred pi su.17)

§ 58

(1) Dis cip li nár ne ko na nie sa za čí na na ná vrh pred se -
du re víz nej ko mi sie (§ 73) ale bo mi nis tra spra vod li vos ti
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „na vr ho va te¾“). 

(2) Ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia mož no
poda� do šies tich me sia cov odo dňa, keï sa na vr ho va te¾ 
doz ve del o dis cip li nár nom pre vi ne ní, naj ne skôr však
do dvoch ro kov odo dňa, keï k dis cip li nár ne mu pre vi -
ne niu do šlo.

(3) Dis cip li nár ne ob vi ne ný má prá vo brá ni� sa a vy -
jad ro va� sa ku všet kým sku toč nos tiam, z kto rých je ob -
vi ne ný, má prá vo na vr ho va� dô ka zy. Dis cip li nár ne ob -
vi ne ný si môže v dis cip li nár nom ko na ní zvo li� ob haj cu
spo me dzi ad vo ká tov ok rem ad vo ká ta, kto rý je v tej is tej
veci dis cip li nár ne ob vi ne ný.

(4) Zod po ved nos� za dis cip li nár ne pre vi ne nie sa po -
su dzu je pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
sov a pred pi sov ko mo ry účin ných v čase, keï k dis cip li -
nár ne mu pre vi ne niu do šlo; pod ¾a ne skor ších
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a pred pi sov
ko mo ry sa po su dzu je len vte dy, ak je to pre dis cip li nár -
ne ob vi ne né ho priaz ni vej šie.

(5) Dis cip li nár ne ob vi ne né mu mož no ulo ži� len taký
druh dis cip li nár ne ho opat re nia, kto rý mož no ulo ži�
pod ¾a zá ko na účin né ho v čase, keï sa o dis cip li nár nom
opat re ní roz ho du je.

(6) Pí som né vy ho to ve nie roz hod nu tia o dis cip li nár -
nom pre vi ne ní ob sa hu je vý rok, odô vod ne nie a po u če -
nie o od vo la ní. Vo vý ro ku roz hod nu tia, kto rým je dis -
cip li nár ne ob vi ne ný uzna ný zod po ved ným za
dis cip li nár ne pre vi ne nie, sa uve die i vý rok o po vin nos ti
za pla ti� ko mo re pa u šál ne tro vy ko na nia do 15 dní od
na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia. Pí som né
vy ho to ve nie roz hod nu tia sa do ru ču je dis cip li nár ne ob -
vi ne né mu a na vr ho va te ¾o vi do vlast ných rúk.

§ 59

(1) Pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár ne ho se ná tu, kto rým 
bolo dis cip li nár ne ob vi ne né mu ulo že né pí som né na po -
me nu tie, ve rej né na po me nu tie ale bo pe ňaž ná po ku ta,
môže dis cip li nár ne ob vi ne ný ale bo na vr ho va te¾ poda�
do 15 dní odo dňa do ru če nia roz hod nu tia od vo la nie.
Od vo la nie sa po dá va dis cip li nár nej ko mi sii a má od -
klad ný úči nok.

(2) Na vr ho va te¾ môže v le ho te pod ¾a od se ku 1 poda�
od vo la nie pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár ne ho se ná tu,
kto rým bol dis cip li nár ne ob vi ne ný oslo bo de ný ale bo
kto rým do šlo k za sta ve niu dis cip li nár ne ho ko na nia.
Toto prá vo má aj v prí pa de, ak dis cip li nár ny se nát roz -
hod ne, že dis cip li nár ne ob vi ne ný sa do pus til dis cip li -
nár ne ho pre vi ne nia, ale ne u lo ží dis cip li nár ne opat re nie.

(3) O od vo la ní roz ho du je pred sed níc tvo ko mo ry, kto -
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ré na pad nu té roz hod nu tie po tvr dí, zme ní ale bo zru ší.
Ak pred sed níc tvo ko mo ry na pad nu té roz hod nu tie zru -
ší, vrá ti vec dis cip li nár ne mu se ná tu na nové ko na nie.
Dis cip li nár ny se nát je jeho práv nym ná zo rom via za ný. 

(4) Dis cip li nár ne ob vi ne ný môže po žia da� súd o pre -
skú ma nie prá vo plat né ho roz hod nu tia o dis cip li nár -
nom opat re ní pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(5) Roz hod nu tie dis cip li nár ne ho se ná tu, kto rým bolo 
ulo že né dis cip li nár ne opat re nie vy čiar knu tie zo zo zna -
mu ad vo ká tov, zo zna mu ad vo kát skych kon ci pien tov,
zo zna mu eu ro ad vo ká tov, zo zna mu za hra nič ných ad vo -
ká tov ale bo zo zna mu me dzi ná rod ných ad vo ká tov ale bo 
po za sta ve nie vý ko nu ad vo ká cie [§ 56 ods. 2 písm. d) a
e)], je pre skú ma te¾ né Naj vy šším sú dom Slo ven skej re -
pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18) Ná vrh je opráv -
ne ný poda� len dis cip li nár ne ob vi ne ný, kto ré ho sa roz -
hod nu tie týka.

§ 60

Dis cip li nár ny se nát ko mo ry za hla dí dis cip li nár ne
opat re nie na žia dos� dis cip li nár ne od sú de né ho, kto rý
sa sprá val bez ú hon ne a ne do pus til sa no vé ho dis cip li -
nár ne ho pre vi ne nia,
a) po uply nu tí jed né ho roka, ak ide o dis cip li nár ne

opat re nie ulo že né pod ¾a § 56 ods. 2 písm. a) a b), 
b) po uply nu tí troch ro kov, ak ide o dis cip li nár ne opat -

re nie ulo že né pod ¾a § 56 ods. 2 písm. c) a d), 
c) po uply nu tí troch ro kov odo dňa, kto rý na sle du je po

uply nu tí le ho ty, na kto rú bol na zá kla de ulo že né ho
dis cip li nár ne ho opat re nia vy čiar knu tý zo zo zna mu
ad vo kát skych kon ci pien tov, 

d) po uply nu tí pia tich ro kov odo dňa, kto rý na sle du je
po uply nu tí le ho ty, na kto rú bol na zá kla de ulo že né -
ho dis cip li nár ne ho opat re nia vy čiar knu tý zo zo zna -
mu ad vo ká tov, zo zna mu eu ro ad vo ká tov, zo zna mu
za hra nič ných ad vo ká tov ale bo zo zna mu me dzi ná -
rod ných ad vo ká tov, ak ide o dis cip li nár ne opat re nie
ulo že né pod ¾a § 56 ods. 2 písm. e).

P IA  TA  ČASŤ

AD VO KÁT SKI KON CI PIEN TI, OD BOR NÍ A INÍ
ZA MEST NAN CI AD VO KÁ TA

Ad vo kát  ski  kon c i  p ien t i

§ 61

Ad vo kát sky kon ci pient je ten, kto je za pí sa ný do zo -
zna mu ad vo kát skych kon ci pien tov ve de né ho ko mo -
rou.

§ 62

(1) Ko mo ra za pí še do zo zna mu ad vo kát skych kon ci -
pien tov na ná vrh ad vo ká ta, ve rej nej ob chod nej spo loč -
nos ti, ko man dit nej spo loč nos ti ale bo spo loč nos ti s ru -
če ním ob me dze ným do 15 dní toho, kto 
a) je plne spô so bi lý na práv ne úko ny,

b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa
v štu dij nom od bo re prá vo na práv nic kej fa kul te vy -
so kej ško ly v Slo ven skej republike4) ale bo má uzna -
ný do klad o práv nic kom vzde la ní dru hé ho stup ňa
vy da ný za hra nič nou vy so kou ško lou, 

c) je bez ú hon ný,
d) je v pra cov nom po me re s ad vo ká tom, ve rej nou ob -

chod nou spo loč nos �ou, ko man dit nou spo loč nos �ou
ale bo so spo loč nos �ou s ru če ním ob me dze ným, pri -
čom nie je sú čas ne v pra cov nom po me re ale bo ob -
dob nom pra cov nop ráv nom vz�a hu s iným za mest -
ná va te ¾om s vý nim kou pe da go gic kej, pub li cis tic kej,
li te rár nej, ve dec kej ale bo ume lec kej čin nos ti, ak
svojím roz sa hom ne mô že ohroz i� vý kon pra xe ad vo -
kát ske ho kon ci pien ta a ne vy ko ná va ani čin nos�,
kto rá je ne zlu či te¾ ná s po va hou a etic ký mi prin cíp mi 
vý ko nu pra xe ad vo kát ske ho kon ci pien ta.

(2) Deň, ku kto ré mu ko mo ra za pí še ad vo kát ske ho
kon ci pien ta do zo zna mu ad vo kát skych kon ci pien tov,
ne mô že pred chá dza� dňu vzni ku jeho pra cov né ho po -
me ru s ad vo ká tom, ve rej nou ob chod nou spo loč nos �ou, 
ko man dit nou spo loč nos �ou ale bo so spo loč nos �ou
s ru če ním ob me dze ným pod ¾a od se ku 1 písm. d).

§ 63

(1) Ak sa pra cov ný po mer ad vo kát ske ho kon ci pien ta
uza tvo re ný s ad vo ká tom, ve rej nou ob chod nou spo loč -
nos �ou, ko man dit nou spo loč nos �ou ale bo so spo loč -
nos �ou s ru če ním ob me dze ným pod ¾a § 62 ods. 1 písm.
d) skon čil, ko mo ra ho vy čiark ne zo zo zna mu ad vo kát -
skych kon ci pien tov ku dňu skon če nia pra cov né ho po -
me ru.

(2) Usta no ve nia § 7, 8, 10 a 28 pla tia pri me ra ne aj pre 
ad vo kát ske ho kon ci pien ta.

§ 64

(1) Pra cov ný po mer ad vo kát ske ho kon ci pien ta sa
spra vu je pra cov nop ráv ny mi pred pis mi.

(2) Ad vo kát sky kon ci pient vy ko ná va pod ve de ním
a do h¾a dom ad vo ká ta, spo loč ní ka ve rej nej ob chod nej
spo loč nos ti, kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč nos ti
ale bo ko na te ¾a spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným
práv nu prax, kto rej úče lom je na do bud nú� ve do mos ti
a osvo ji� si skú se nos ti pot reb né na vý kon ad vo ká cie.
Po čas tej to pra xe je ad vo kát opráv ne ný po ve ri� ad vo -
kát ske ho kon ci pien ta vy ko na ním jed not li vých úko nov
práv nych slu žieb, kto ré ad vo kát sky kon ci pient robí
samo stat ne.

(3) Ad vo kát sky kon ci pient je pri vý ko ne práv nej pra -
xe po vin ný po stu po va� v sú la de s tým to zá ko nom, pred -
pis mi ko mo ry a s po kyn mi ad vo ká ta.

(4) Ko mo ra môže pri spie� ad vo ká to vi, ve rej nej ob -
chod nej spo loč nos ti, ko man dit nej spo loč nos ti ale bo
spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným na vý cho vu ad vo -
kát ske ho kon ci pien ta.

 (5) Ad vo kát, ve rej ná ob chod ná spo loč nos�, ko man -
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dit ná spo loč nos� ale bo spo loč nos� s ru če ním ob me dze -
ným, kto rá za mest ná va ad vo kát ske ho kon ci pien ta, je
po vin ná vy tvá ra� také pra cov né pod mien ky, kto ré ad -
vo kát ske mu kon ci pien to vi umož nia riad nu prí pra vu
na po vo la nie ad vo ká ta. Ad vo kát ske mu kon ci pien to vi
sa umož ní naj mä účas� na ško le niach uspo ria da ných
ko mo rou, riad na prí pra va na ad vo kát sku skúš ku, ako
aj účas� na ad vo kát skej skúš ke.

§ 65

Od bor ní a iní za mest nan ci ad vo ká ta

(1) Ad vo kát má prá vo za mest ná va� od bor ných
a iných za mest nan cov. Ich pra cov né po me ry sa spra vu -
jú pra cov nop ráv ny mi pred pis mi.

(2) Ad vo kát je opráv ne ný od bor ných a iných za mest -
nan cov po ve ri� vy ko na ním jed not li vých úko nov práv -
nych slu žieb, kto ré ro bia samo stat ne.

Š IES  TA  ČASŤ

OR GA NI ZÁ CIA AD VO KÁ TOV

Ko mo ra a je j  or  gá ny

§ 66

(1) Zria ïu je sa Slo ven ská ad vo kát ska ko mo ra.

(2) Ko mo ra je samo správ na sta vov ská or ga ni zá cia,
kto rá zdru žu je všet kých ad vo ká tov za pí sa ných v zo -
zna me ad vo ká tov ve de nom ko mo rou.

(3) Ko mo ra je práv nic ká oso ba; jej síd lom je Bra ti sla -
va.

(4) Or gá ny ko mo ry sú
a) kon fe ren cia ad vo ká tov,
b) pred sed níc tvo ko mo ry, kto ré má 9 čle nov a 3 ná -

hrad ní kov,
c) re víz na ko mi sia, kto rá má 9 čle nov a 3 ná hrad ní kov,
d) dis cip li nár na ko mi sia, kto rá má 31 čle nov a 10 ná -

hrad ní kov.

(5) Ko mo ra v sú la de s tým to zá ko nom vy dá va pred pi -
sy ko mo ry.

(6) Ko mo ra môže zria ïo va� aj po rad né or gá ny. Po -
dro bnos ti o zria de ní a čin nos ti po rad ných or gá nov ko -
mo ry ur čia pred pi sy ko mo ry.

(7) Člen stvo v jed not li vých vo le ných or gá noch ko mo -
ry je na vzá jom ne zlu či te¾ né.

§ 67

(1) Kon fe ren cia ad vo ká tov je naj vy šší or gán ko mo ry.
Kon fe ren cia ad vo ká tov volí ostat né or gá ny ko mo ry.

(2) Vo leb né ob do bie or gá nov ko mo ry je troj roč né.

(3) Funk cie v or gá noch ko mo ry sú čest né; za ich vý -
kon sa ad vo ká tom vy plá ca ná hra da za stra tu času
a ná hra da ho to vých vý dav kov. 

Kon fe  ren c ia  ad vo ká tov

§ 68

(1) Kon fe ren ciu ad vo ká tov zvo lá va pred sed níc tvo ko -
mo ry naj me nej raz za tri roky. Ak o to pí som ne po žia da
as poň jed na tre ti na ad vo ká tov ale bo re víz na ko mi sia,
pred sed níc tvo ko mo ry je po vin né zvo la� ju do dvoch
me sia cov od do ru če nia žia dos ti.

(2) Ad vo kát môže pí som ne spl no moc ni� iné ho ad vo -
ká ta, aby ho za stú pil na kon fe ren cii ad vo ká tov. Pod pis
spl no moc ni te ¾a musí by� osved če ný pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.19) Za stú pe ný ad vo kát sa po va žu je na kon fe -
ren cii ad vo ká tov za prí tom né ho.

(3) Kon fe ren cia ad vo ká tov je uzná ša nias chop ná, ak
je prí tom ná as poň jed na tre ti na ad vo ká tov. Na plat nos� 
roz hod nu tia kon fe ren cie ad vo ká tov je pot reb ný sú hlas
nad po lo vič nej väč ši ny prí tom ných ad vo ká tov.

(4) Ak kon fe ren cia ad vo ká tov nie je uzná ša nias chop -
ná pod ¾a od se ku 3, jej ro ko va nie sa pre ru ší na jed nu
ho di nu. Po jej uply nu tí je uzná ša nias chop ná s poč tom
prí tom ných ad vo ká tov. Na plat nos� roz hod nu tia kon fe -
ren cie ad vo ká tov je pot reb ný sú hlas nad po lo vič nej väč -
ši ny prí tom ných ad vo ká tov.

§ 69

(1) Kon fe ren cia ad vo ká tov roz ho du je o všet kých zá -
klad ných otáz kach ad vo ká tov, naj mä
a) volí a od vo lá va čle nov pred sed níc tva ko mo ry a čle -

nov ostat ných or gá nov ko mo ry,
b) schva ¾u je pred pi sy ko mo ry, kto rý mi sú naj mä ad vo -

kát sky po ria dok, or ga ni zač ný po ria dok, ro ko va cí
po ria dok, vo leb ný po ria dok a dis cip li nár ny po ria -
dok,

c) môže zru ši� ale bo zme ni� roz hod nu tie pred sed níc tva 
ko mo ry,

d) schva ¾u je roč ný prí spe vok ad vo ká tov na čin nos� ko -
mo ry,

e) zria ïu je so ciál ny fond, prí pad ne iné fon dy a schva -
¾u je pra vid lá ich tvor by a zá sa dy po u ži tia,

f) schva ¾u je výš ku ná hra dy za stra tu času pri vý ko ne
funk cií v or gá noch ko mo ry.

(2) Kon fe ren cia ad vo ká tov roz ho du je aj o ïal ších ve -
ciach ur če ných pred pis mi ko mo ry a môže si vy hra di�
roz ho do va nie o ïal ších ve ciach.

Pred sed níc  tvo ko mo ry

§ 70

Pred sed níc tvo ko mo ry ria di čin nos� ko mo ry me dzi
kon fe ren cia mi ad vo ká tov.

§ 71

(1) Pred sed níc tvo ko mo ry roz ho du je o
a) ur če ní zá stup cu ad vo ká ta pod ¾a § 17 ods. 1,
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b) ur če ní ad vo ká ta pod ¾a § 20 ods. 3,
c) od vo la ní pod ¾a § 59 ods. 3,
d) všet kých ve ciach pod ¾a toh to zá ko na, ak o nich ne -

roz ho du jú iné or gá ny ko mo ry.

(2) Pred sed níc tvo ko mo ry ïa lej
a) zvo lá va kon fe ren ciu ad vo ká tov,
b) ve die zoz nam ad vo ká tov, zoz nam eu ro ad vo ká tov,

zoz nam za hra nič ných ad vo ká tov, zoz nam me dzi ná -
rod ných ad vo ká tov, zoz nam zdru že ní, zoz nam ve -
rej ných ob chod ných spo loč nos tí, zoz nam ko man -
dit ných spo loč nos tí, zoz nam spo loč nos tí s ru če ním
ob me dze ným, zoz nam za hra nič ných zdru že ní
a zoz nam ad vo kát skych kon ci pien tov, vy ko ná va
v nich zá pi sy a ozna mu je prí sluš nej ko mo re zá pis
usa de né ho eu ro ad vo ká ta, za hra nič né ho ad vo ká ta
a me dzi ná rod né ho ad vo ká ta ale bo odo pre tie jeho
zá pi su do zo zna mu ad vo ká tov ko mo ry, ako aj ïal šie 
zme ny v jeho pos ta ve ní v Slo ven skej re pub li ke,

c) hos po dá ri so so ciál nym fon dom ko mo ry,
d) schva ¾u je skú šob ný po ria dok na ad vo kát ske skúš ky 

a skúš ky spô so bi los ti, vy me nú va čle nov skú šob -
ných ko mi sií z ra dov ad vo ká tov, sud cov ale bo pro -
ku rá to rov a ïal ších od bor ní kov práv nej pra xe,

e) spra vu je ma je tok ko mo ry,
f) za stu pu je, chrá ni a pre sa dzu je zá uj my ad vo ká tov vo 

všet kých ob las tiach,
g) pra vi del ne in for mu je ad vo ká tov o čin nos ti ko mo ry;

na tento účel za bez pe ču je štu dij nú, pub li kač nú, do -
ku men tač nú a in for mač nú čin nos�,

h) spo lu pra cu je s prí sluš nou ko mo rou pri pl ne ní po -
vin nos tí pod ¾a toh to zá ko na,

i) vy ko ná va ïal šiu čin nos� pod ¾a toh to zá ko na, ak ne -
pat rí iným or gá nom ko mo ry,

j) vy dá va ves tník ko mo ry.

(3) Pred sed níc tvo ko mo ry volí a od vo lá va zo svo jich
čle nov pred se du ko mo ry a pod pred se dov ko mo ry.
Pred se da ko mo ry za stu pu je ko mo ru na vo nok a koná
v jej mene vo všet kých ve ciach. Vy dá va ne od klad né roz -
hod nu tia v čase me dzi za sad nu tia mi pred sed níc tva ko -
mo ry a ria di za mest nan cov ko mo ry. Pred se da ko mo ry
je po vin ný in for mo va� pred sed níc tvo ko mo ry na jeho
naj bliž šom za sad nu tí o roz hod nu tiach a opat re niach,
kto ré uro bil v čase me dzi za sad nu tia mi pred sed níc tva.
Pred sed níc tvo ko mo ry môže ta ké to roz hod nu tie ale bo
opat re nie pred se du ko mo ry zme ni�. Pod pred se do via
ko mo ry za stu pu jú pred se du ko mo ry v roz sa hu ur če -
nom pred pi som ko mo ry.

(4) Pred sed níc tvo ko mo ry sa schá dza spra vid la raz za 
me siac; schô dze pred sed níc tva ko mo ry zvo lá va pred se -
da ko mo ry.

§  72

Kan ce lá ria ko mo ry

Úlo hy spo je né s or ga ni zač ným, tech nic kým a ad mi -
nis tra tív nym za bez pe če ním čin nos ti ko mo ry plní kan -
ce lá ria ko mo ry.

§  73

Re víz na ko mi sia

(1) Re víz na ko mi sia
a) kon tro lu je pl ne nie uzne se ní kon fe ren cie ad vo ká tov

a čin nos� pred sed níc tva ko mo ry; na ten to účel má
prí stup ku všet kým do kla dom ko mo ry,

b) do hlia da na riad ny vý kon ad vo ká cie,
c) volí zo svo jich čle nov pred se du re víz nej ko mi sie, kto -

rý ria di jej čin nos�.

(2) Ak má re víz na ko mi sia po chyb nos ti o sú la de roz -
hod nu tia ale bo iné ho opat re nia pred sed níc tva ko mo ry
so vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som, s pred pi -
som ko mo ry ale bo uzne se ním kon fe ren cie ad vo ká tov,
je opráv ne ná na vrh nú� pred sed níc tvu ko mo ry jeho
zme nu ale bo zru še nie.

§ 74

Dis cip li nár na ko mi sia

(1) Dis cip li nár na ko mi sia
a) roz ho du je v dis cip li nár nych se ná toch o dis cip li nár nych 

pre vi ne niach ad vo ká tov, eu ro ad vo ká tov, ad vo kát skych 
kon ci pien tov, za hra nič ných ad vo ká tov a me dzi ná rod -
ných ad vo ká tov,

b) volí zo svo jich čle nov pred se du dis cip li nár nej ko mi -
sie, kto rý ria di jej čin nos�.

(2) Pred se da dis cip li nár nej ko mi sie vy me nú va z čle -
nov dis cip li nár nej ko mi sie pred se dov dis cip li nár nych
se ná tov a čle nov dis cip li nár nych se ná tov.

§ 75

(1) Pred pi sy ko mo ry, uzne se nia kon fe ren cie ad vo ká -
tov a uzne se nia pred sed níc tva ko mo ry pri ja té v sú la de
s tým to zá ko nom sú pre ad vo ká tov, ad vo kát skych kon -
ci pien tov, eu ro ad vo ká tov, za hra nič ných ad vo ká tov
a me dzi ná rod ných ad vo ká tov zá väz né.

(2) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti ko mo ry, o or -
ga ni zá cii a čin nos ti or gá nov ko mo ry a kan ce lá rie ko -
mo ry upra vu je or ga ni zač ný po ria dok a ro ko va cí po ria -
dok. Po dro bnos ti o vo¾ bách upra vu je vo leb ný po ria dok.

(3) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa ne po u ži jú usta -
no ve nia oso bit né ho pred pi su,20) ak nie je usta no ve né
inak.

S IED  MA  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 76

(1) Ko mo ra zria de ná pod ¾a toh to zá ko na je práv nym
ná stup com Slo ven skej ad vo kát skej komory21) a Ko mo -
ry ko merč ných práv ni kov Slo ven skej republiky22) zria -
de ných pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(2) Ma je tok Slo ven skej ad vo kát skej komory21) a ma je -
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20) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
21) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb. o ad vo ká cii v zne ní zá ko na č. 302/1992 Z. z.
22) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb. o ko merč ných práv ni koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.



tok Ko mo ry ko merč ných práv ni kov Slo ven skej
republiky22) zria de ných pod ¾a do te raj ších pred pi sov
pre chá dza k 1. ja nu áru 2004 na ko mo ru zria de nú pod -
¾a toh to zá ko na.

(3) Prá va a po vin nos ti do te raj šej Slo ven skej ad vo kát -
skej komory21) a Ko mo ry ko merč ných práv ni kov Slo -
ven skej republiky22) zria de ných pod ¾a do te raj ších
pred pi sov vrá ta ne práv a po vin nos tí z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov pre chá dza jú k 1. ja nu áru 2004 na ko mo -
ru zria de nú pod ¾a toh to zá ko na. 

§ 77

(1) Ad vo kát za pí sa ný do zo zna mu ad vo ká tov ve de né -
ho  pod ¾a do te raj ších pred pi sov a ko merč ný práv nik za -
pí sa ný do zo zna mu ko merč ných práv ni kov ve deného
pod ¾a do te raj ších pred pi sov je ad vo ká tom pod ¾a toh to
zá ko na. Ko mo ra ich za pí še do zo zna mu ad vo ká tov bez
žia dos ti. Ich opráv ne nie na pos ky to va nie práv nych slu -
žieb do oka mi hu zá pi su do zo zna mu ad vo ká tov nie je
tým to zá ko nom dotk nu té. Ich do te raj šia čin nos� sa na
úče ly oso bit ných pred pi sov po va žu je za čin nos� ad vo -
ká ta.

(2) Ad vo kát sky kon ci pient za pí sa ný do zo zna mu ad -
vo kát skych kon ci pien tov ve deného pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a práv ny ča ka te¾ ko merč né ho práv ni ka za pí -
sa ný do zo zna mu práv nych ča ka te ¾ov ve de né ho pod ¾a
do te raj ších pred pi sov sú ad vo kát sky mi kon ci pientmi
pod ¾a toh to zá ko na. Ko mo ra ich za pí še do zo zna mu ad -
vo kát skych kon ci pien tov bez žia dos ti.

(3) Ad vo kát ska skúš ka zlo že ná pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a od bor ná skúš ka ko merč né ho práv ni ka zlo -
že ná pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu je za ad vo -
kát sku skúš ku pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Prax ad vo kát ske ho kon ci pien ta vy ko ná va ná pod -
¾a do te raj ších pred pi sov a prax práv ne ho ča ka te ¾a ko -
merč né ho práv ni ka vy ko ná va ná pod ¾a do te raj ších
pred pi sov sa po va žu je za práv nu prax ad vo kát ske ho
kon ci pien ta pod ¾a toh to zá ko na.

(5) Ad vo kát, kto rý bol ako ko merč ný práv nik za pí sa -
ný do zo zna mu ad vo ká tov pod ¾a od se ku 1, ne mu sí vy -
ko ná va� ob ha jo bu v trest nom ko na ní skôr ako po uply -
nu tí troch ro kov odo dňa na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na.

§ 78

(1) Ad vo kát ska skúš ka zlo že ná do 31. de cem bra
1992 pod ¾a zá ko na Čes kej ná rod nej rady č. 128/1990
Zb. o ad vo ká cii sa po va žu je za ad vo kát sku skúš ku pod -
¾a toh to zá ko na.

(2) Za práv nic ké vzde la nie pod ¾a § 3 ods. 1 písm. b)
a § 62 písm. b) sa po va žu je tiež vy so ko škol ské práv nic -
ké vzde la nie dru hé ho stup ňa zís ka né na práv nic kej
fa kul te so síd lom na úze mí Čes kej a Slo ven skej Fe de -
ra tív nej Re pub li ky.

§ 79

(1) Dis cip li nár ne pre vi ne nie ad vo ká ta pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov a dis cip li nár ne pre vi ne nie ko merč né ho

práv ni ka pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu je za
dis cip li nár ne pre vi ne nie pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Dis cip li nár ne opat re nie ulo že né ad vo ká to vi pod ¾a
do te raj ších pred pi sov a dis cip li nár ne opat re nie ulo že -
né ko merč né mu práv ni ko vi pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov sa po va žu je za dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a toh to
zá ko na.

(3) Ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia pod ¾a
toh to zá ko na, ak do šlo k činu, kto rý by mo hol by� po va -
žo va ný za dis cip li nár ne pre vi ne nie pod ¾a do te raj ších
pred pi sov, je opráv ne ný poda� ako na vr ho va te¾ pred se -
da re víz nej ko mi sie ale bo mi nis ter spra vod li vos ti Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“) na prí sluš ný or -
gán ko mo ry, a to v le ho te usta no ve nej na po da nie
ná vr hu na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia pod ¾a do te -
raj šie ho pred pi su.

(4) Dis cip li nár ne ko na nie, kto ré bolo za ča té pod ¾a do -
te raj ších pred pi sov, sa do kon čí pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov; pô sob nos� dis cip li nár ne ho or gá nu pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov vy ko ná va prí sluš ný or gán ko mo ry.

§ 80 

Prá vo do vo lá va� sa ochra ny na súde toho, kto ne bol
pod ¾a do te raj ších pred pi sov za pí sa ný do zo zna mu ad -
vo ká tov ale bo do zo zna mu ko merč ných práv ni kov, kto
bol z tých to zo zna mov pod ¾a do te raj ších pred pi sov vy -
čiar knu tý ale bo komu bol pod ¾a do te raj ších pred pi sov
po za sta ve ný vý kon čin nos ti ad vo ká ta ale bo ko merč né -
ho práv ni ka, nie je tým to zá ko nom dotk nu té.

§ 81

Le ho ty, kto ré za ča li ply nú� pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov, sa za po čí ta va jú do le hôt pod ¾a § 3, § 6 ods. 3 a § 7
ods. 1 písm. f).

§ 82

(1) Ko mo ra za bez pe čí zvo la nie kon fe ren cie ad vo ká tov 
naj ne skôr do šies tich me sia cov odo dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na, na kto rej sa zvo lia nové or gá ny
ko mo ry. Ak sa tak ne sta ne, kon fe ren ciu ad vo ká tov zvo -
lá do dvoch me sia cov mi nis ter. Na ko na nie or gá nov do
zvo le nia kon fe ren cie ad vo ká tov sa pri me ra ne po u ži jú
pred pi sy Slo ven skej ad vo kát skej komory21) zria de nej
pod ¾a do te raj ších pred pi sov. 

(2) Do zvo le nia pred sed níc tva ko mo ry v le ho te pod ¾a
od se ku 1 vy ko ná va jeho prá vo mo ci pred sed níc tvo ko -
mo ry zlo že né z de via tich čle nov a troch ná hrad ní kov
pred sed níc tva Slo ven skej ad vo kát skej komory21) a de -
via tich čle nov a troch ná hrad ní kov pred sed níc tva Ko -
mo ry ko merč ných práv ni kov Slo ven skej republiky22)
zria de ných pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Toto pred sed -
níc tvo ko mo ry si zvo lí zo svo jich čle nov pred se du ko mo -
ry a pod pred se du ko mo ry. Do zvo le nia no vé ho pred se -
du ko mo ry vy ko ná va funk ciu pred se du ko mo ry
pred se da do te raj šej Slo ven skej ad vo kát skej ko mo ry.21)

(3) Do zvo le nia dis cip li nár nej ko mi sie v le ho te pod ¾a
od se ku 1 vy ko ná va jej prá vo mo ci dis cip li nár na ko mi sia 
zlo že ná z 11 čle nov a 5 ná hrad ní kov dis cip li nár nej ko -
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mi sie Slo ven skej ad vo kát skej komory21) a 11 čle nov
a 5 ná hrad ní kov dis cip li nár nej ko mi sie Ko mo ry ko -
merč ných práv ni kov Slo ven skej republiky22) zria de -
ných pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Táto dis cip li nár na
ko mi sia si zvo lí zo svo jich čle nov pred se du dis cip li nár -
nej ko mi sie a pod pred se du dis cip li nár nej ko mi sie. Do
zvo le nia pred se du dis cip li nár nej ko mi sie ko mo ry vy ko -
ná va funk ciu pred se du dis cip li nár nej ko mi sie ko mo ry
pred se da dis cip li nár nej ko mi sie Slo ven skej ad vo kát -
skej komory21) zria de nej pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(4) Do zvo le nia re víz nej ko mi sie v le ho te pod ¾a od se ku 
1 vy ko ná va jej prá vo mo ci re víz na ko mi sia zlo že ná z de -
via tich čle nov a troch ná hrad ní kov re víz nej ko mi sie
Slo ven skej ad vo kát skej komory21) a de via tich čle nov
a troch ná hrad ní kov do zor nej rady Ko mo ry ko merč -
ných práv ni kov Slo ven skej republiky22) zria de ných
pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Táto re víz na ko mi sia si
zvo lí zo svo jich čle nov pred se du re víz nej ko mi sie a pod -
pred se du re víz nej ko mi sie. Do zvo le nia no vé ho pred se -
du re víz nej ko mi sie ko mo ry vy ko ná va funk ciu pred se -
du re víz nej ko mi sie ko mo ry pred se da re víz nej ko mi sie
Slo ven skej ad vo kát skej komory21) zria de nej pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov.

(5) Na ko na nie or gá nov uve de ných v od se koch 2 až 4
sa do ich zvo le nia kon fe ren ciou ad vo ká tov pri me ra ne
po u ži jú pred pi sy Slo ven skej ad vo kát skej komory21)
zria de nej pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

§ 83

Po dro bnos ti o výš ke od me ny ad vo ká tov a spô so be jej
ur če nia, o pod mien kach na pos kyt nu tie práv nych slu -
žieb v mi mo súd nom ko na ní za zní že nú od me nu ale bo
bez plat ne, o pod mien kach na ur če nie ná hra dy ho to -
vých vý dav kov a ná hra dy za stra tu času usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter -
stvo. 

§ 84

Ad vo kát, ad vo kát sky kon ci pient, ko merč ný práv nik
ale bo práv ny ča ka te¾ ko merč né ho práv ni ka, kto rý bude 
za pí sa ný do zo zna mu ad vo ká tov ale bo zo zna mu kon ci -
pien tov, je po vin ný do troch me sia cov odo dňa na do -
bud nu tia účin nos ti toh to usta no ve nia pred lo ži� ko mo -
re od pis re gis tra tres tov. Ko mo ra vy čiark ne naj ne skôr
do šies tich me sia cov odo dňa zá pi su do zo zna mu ad vo -
ká tov a zo zna mu ad vo kát skych kon ci pien tov toho, kto
nie je bez ú hon ný pod ¾a toh to zá ko na.

§ 85

(1) Pred vy ko na ním pr vé ho zá pi su eu ro ad vo ká ta do
zo zna mu eu ro ad vo ká tov zis �u je mi nis ter stvo na ná vrh
ko mo ry ale bo na ná vrh žia da te ¾a o zá pis do zo zna mu
eu ro ad vo ká tov, či sú od strá ne né všet ky pre káž ky v štá -
te re gis trá cie brá nia ce ad vo ká to vi zo Slo ven skej re pub -
li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze mí štá tu re gis trá -
cie.

(2) Ak mi nis ter stvo zis tí, že v nie ktorom zo štá tov re -
gis trá cie sú pre káž ky, kto ré ne u mož ňu jú ad vo ká to vi zo 
Slo ven skej re pub li ky pos ky to va� práv ne služ by na úze -
mí štá tu re gis trá cie, môže ko mo ra po čas tr va nia tých to
pre ká žok odo prie� vy ko na nie zá pi su usa de né ho eu ro -
ad vo ká ta do zo zna mu eu ro ad vo ká tov.

(3) Ak na sta nú sku toč nos ti pod ¾a od se ku 2, môže mi -
nis ter stvo na ria di� ko mo re až do od vo la nia po za sta vi�
usa de né mu eu ro ad vo ká to vi pos ky to va nie práv nych
slu žieb na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

 § 86

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú do práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky práv ne akty Eu róp skych spo lo -
čen stiev uve de né v prí lo he č. 2.

 § 87

Ko mo ra ve die zoz nam ad vo ká tov, kto rých môže pred -
se da se ná tu ale bo sud ca usta no vi� za ob haj cov pod ¾a
oso bit né ho pred pi su. Ko mo ra za pí še ale bo vy čiark ne
ad vo ká ta z toh to zo zna mu na jeho žia dos�. Ko mo ra za -
sie la pra vi del ne ten to zoz nam ok res ným sú dom, kraj -
ským sú dom a Naj vy ššie mu súdu Slo ven skej re pub li -
ky.

§ 88 

Zru šu je sa

1. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 132/1990 Zb.
o ad vo ká cii v zne ní zá ko na č. 302/1999 Z. z.,

2. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 129/1991 Zb.
o ko merč ných práv ni koch v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 149/1994 Z. z. a zá ko na
č. 448/2001 Z. z.,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej
re pub li ky č. 591/2002 Z. z. o od me nách ko merč ných
práv ni kov za pos ky to va nie práv nej po mo ci.

Čl. II

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
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č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z. zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z. a zá ko na
č. 423/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa vy púš �a jú slo vá „ko -
merč ných práv ni kov,5)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5 sa vy púš �a.

2. V § 3 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom zk), kto ré znie:
„zk) pos ky to va nie práv nych slu žieb za od me nu.“.

3.  Za § 80d sa vkla dá § 80e, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 80e

Pre chod né usta no ve nie
účin né od 1. ja nu ára 2004

Živ nos ten ské opráv ne nia, kto ré umož ňu jú pos ky to -
va nie práv nych slu žieb za od me nu, za ni ka jú dňom na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.“.

Čl. III 

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004 ok -
rem usta no ve ní čl. I § 31 až 37 a § 84, kto ré na do bú da jú 
účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii. 

Usta no ve nie § 85 uve de né v čl. I strá ca účin nos�
dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo -
ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 586/2003 Z. z.

PRO FE SIJ NÉ OZNA ČE NIE, KTO RÉ OPRÁV ŇU JE OSO BU POS KY TO VAŤ PRÁV NE SLUŽ BY, JE:

v Bel gic kom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avo cat/Ad vo ca at/Rech tsan walt

v Dán skom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad vo kat

v Ne mec kej spol ko vej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rech tsan walt

v He lén skej re pub li ke (Gréc ko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äéêçãüñïò
v Špa niel skom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abo ga do/Ad vo cat/Avo ga do/Abo ka tu

vo Fran cúz skej re pub li ke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avo cat

v Ír skej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar ris ter/So li ci tor

v Ta lian skej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Av vo ca to

v Lu xem bur skom ve¾ ko voj vod stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avo cat

v Ho land skom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad vo ca at

v Ra kú skej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rech tsan walt

v Por tu galskej re pub li ke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad vo ga do

vo Fín skej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asia na ja ja/Ad vo kat

vo Švéd skom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad vo kat

v Spo je nom krá ¾ov stve Ve¾ kej Bri tá nie a Se ver né ho Írs ka. . . . . . . . . . . . . . Ad vo ca te/Bar ris ter/So li ci tor

v Is land skej re pub li ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lögma ur

v Lich ten štajn skom knie žac tve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rech tsan walt

v Nór skom krá ¾ov stve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad vo kat
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 586/2003 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú tie to smer ni ce:

1. Smer ni ca Rady č. 77/249/EHS z 22. mar ca 1977 o u¾ah če ní efek tív ne ho vý ko nu slo bo dy práv ni kov pos ky to va�
služ by (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 078, uve rej ne ná dňa 26. 3. 1977, s. 0017 — 0018).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 98/5/ES zo 16. feb ru ára 1998 o umož ne ní vý ko nu ad vo kát ske ho
po vo la nia na tr va lom zá kla de v inom člen skom štá te ako v tom, v kto rom bola zís ka ná kva li fi ká cia (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev, L 077, uve rej ne ná dňa 14. 3. 1998, s. 0036 — 0043).

Tým to zá ko nom sa čias toč ne trans po nu je Smer ni ca Rady 89/48/EHS z 21. de cem bra 1988 o vše obec nom sys té me 
uzná va nia vy so ko škol ských dip lo mov ude le ných na zá kla de ukon če nia od bor né ho vzde la nia v tr va ní as poň troch ro -
kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 019, uve rej ne ná dňa 24. 1. 1989, s. 0016 — 0023).

Uve de né práv ne akty sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na -
hliad nu� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti -
sla va.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 2. júla 2002 bola v Bra ti sla ve uzav re tá Do ho da
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Čes kej re pub li ky o odo vzdá va ní a pri jí ma ní osôb na spo loč nej štát nej
hra ni ci.

Na zá kla de člán ku 12 ods. 1 do ho da na do bud ne plat nos� 1. ja nu ára 2004.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy sa skon čí plat nos� Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou 
Čes kej re pub li ky o odo vzdá va ní a pri jí ma ní osôb na spo loč nej štát nej hra ni ci, pod pí sa nej v Le vo či 25. ok tób ra 1996
(ozná me nie č. 234/1997 Z. z.).

Do tex tu do ho dy mož no na zrie� na Mi nis ter stve vnút ra Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E  
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 11 a 20 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie z 30. de cem bra 2003 č. 07045/2003, kto rým sa usta no vu je roz sah re gu lá cie cien v ob las ti zdra -
vot níc tva.

Opat re ním sa usta no vu je
a) roz sah re gu lá cie cien lie kov, zdra vot níc kych po mô cok a vý ko nov zdra vot nej  sta rost li vos ti, ma xi mál ne ceny a pod -

mien ky re gu lá cie cien v zdra vot níc kych za ria de niach a
b) pod mien ky re gu lá cie cien ná jmu ne by to vých prie sto rov v zdra vot níc kych za ria de niach.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.
Opat re nie bude uve rej ne né v oso bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 30. de -

cem bra 2003 a bude mož né doň na zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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