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Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 29/10/2018 z 9. novembra 2018,
ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 29/10/2018
z 9. novembra 2018
ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) a § 75 ods. 1 zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) uznieslo takto:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1 Účelom tohto uznesenia je upraviť postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) vo vzťahu k informáciám sprístupňovaným verejnosti Slovenskou
advokátskou komorou ako povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií, a to pri zachovaní
mlčanlivosti v súlade s § 23 ods. 8 písm. c) zákona o advokácii.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
2.1 Slovenská advokátska komora zabezpečuje sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobode informácií prostredníctvom kancelárie komory (ďalej len „poverená osoba“), ktorá zabezpečuje prijímanie, evidenciu
a vybavovanie žiadostí o informácie v zmysle tohto uznesenia.
2.2 Sprístupnená informácia je informácia, ktorá bola poskytnutá na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej
osoby o sprístupnenie informácie v súlade s týmto uznesením.

Článok 3
Rozsah sprístupnenia informácií
3.1 Komora ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií sprístupňuje informácie s poukazom na jej status nezávislej samosprávnej stavovskej organizácie, ktorá nie je financovaná z verejných prostriedkov
a s dôrazom na jej zákonnú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone
svojej činnosti.
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3.2 Komora sprístupní informácie týkajúce sa spôsobu jej zriadenia, právomoci, kompetencie, popis organizačnej štruktúry, prehľad organizačných predpisov komory. Poverená osoba sprístupní žiadateľovi uvedené
informácie za primeraného použitia bodu 5.6 tohto uznesenia.
3.3 V rámci zverenej disciplinárnej právomoci komory, súvisiacej s dohľadom nad riadnym výkonom činnosti
advokácie a dodržiavaním profesijnej etiky svojich členov pri zachovaní mlčanlivosti v zmysle § 23 zákona o advokácii a ochrany osobnosti advokáta, komora na žiadosť sprístupní:
a) všeobecné štatistické údaje o počte podaných návrhov revíznej komisie na začatie disciplinárnych konaní,
b) všeobecné štatistické údaje týkajúce sa disciplinárnych konaní,
c) všeobecné štatistické údaje týkajúce sa rozhodnutí disciplinárnych senátov a odvolacích disciplinárnych
senátov s uvedením zákonných ustanovení, ktoré sa použili.
3.4 Rozhodnutie disciplinárneho senátu o skutku disciplinárne obvineného advokáta ani zápisnica o disciplinárnom pojednávaní sa nesprístupňujú.

Článok 4
Obmedzenie prístupu k informáciám
4.1 Poverená osoba požadovanú informáciu nesprístupní, ak by tým porušila povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 23 zákona o advokácii. Ak je to možné, poverená osoba sprístupnenie požadovanej informácie obmedzí v takom rozsahu, aby povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 23 zákona o advokácii nebola porušená.
4.2 Poverená osoba nesprístupní:
a) informáciu týkajúcu sa obsahu sťažnostného spisu založeného v zmysle § 2 Disciplinárneho poriadku Slovenskej advokátskej komory,
b) informáciu týkajúcu sa obsahu disciplinárneho spisu založeného v zmysle § 12 Disciplinárneho poriadku
Slovenskej advokátskej komory,
c) informáciu o tom, ako bolo v prípade začatia disciplinárneho konania proti konkrétnemu disciplinárne
obvinenému advokátovi vo veci právoplatne rozhodnuté, a to nad rámec informácie o uznaní viny, resp.
rozhodnutí o nevine s označením čísla disciplinárneho konania.
d) obsah rozhodnutia a rozhodnutie disciplinárneho senátu a odvolacieho disciplinárneho senátu.
4.3 Poverená osoba požadovanú informáciu nesprístupní, ak táto tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného
zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým
žiadateľ nemá oprávnený prístup. Poverená osoba v uvedených prípadoch informáciu nesprístupní s uvedením
odkazu na príslušný právny predpis.
4.4 Poverená osoba nesprístupní informácie týkajúce sa členov komory, ktoré sa dotýkajú ich osobnosti
a súkromia, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa
fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy.

Článok 5
Postup pri sprístupňovaní informácií
5.1 Poverená osoba (bod 6.1 tohto uznesenia) sprístupňuje informácie v rozsahu podľa tohto uznesenia
na základe žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“).
5.2 Žiadosť možno podať písomne na adresu sídla komory, ústne, faxom, elektronickou poštou (prostredníctvom e-mailovej adresy: office@sak.sk) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť sa považuje
za podanú v deň jej doručenia komore, a to aj počas sviatkov pracovného voľna a pracovného pokoja.
5.3 Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorých informácií sa týka, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno
žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ požaduje. Ak žiadosť
nemá predpísané náležitosti, poverená osoba vyzve žiadateľa, aby ich v lehote do 7 dní doplnil a poučí ho, ako
treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok
sprístupniť, poverená osoba žiadosť odloží. V takomto prípade poverená osoba rozhodnutie nevydá.
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5.4 Prijatú žiadosť poverená osoba zaeviduje do evidencie žiadostí a poznačí termín jej vybavenia v súlade
s § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Evidencia obsahuje najmä dátum podania žiadosti, požadovanú
informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, výsledok vybavenia žiadosti a podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu poverenej osoby. Poverený zamestnanec vedie ku každej žiadosti samostatný evidenčný
spis.
5.5 Z dôvodu hospodárnosti sa požadované informácie sprístupňujú najmä ústne, telefonicky, elektronickou
poštou, osobným nahliadnutím, v odôvodnených prípadoch prostredníctvom pošty. Ak žiadateľ požaduje iný spôsob sprístupnenia, poverená osoba sa s ním dohodne na inom vhodnom sprístupnení s použitím predchádzajúcej
vety.
5.6 V prípade, ak predmetom žiadosti je informácia, ktorá už bola komorou zverejnená, poverená osoba
namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie takto zverejnenej informácie, a to do 5 kalendárnych dní od doručenia žiadosti komore. V takomto prípade poverená osoba
rozhodnutie nevydá. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení takýchto zverejnených informácií, poverená osoba mu ich
sprístupní vhodnou formou s použitím bodu 5.5.
5.7 Poverená osoba vybaví žiadosť do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Uvedená lehota sa začína počítať prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení
žiadosti, resp. po doručení riadne doplnenej žiadosti.
5.8 Zo závažných dôvodov môže poverená osoba lehotu podľa bodu 5.7 predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní, o čom žiadateľa bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa bodu 5.7 upovedomí. Výpočet
závažných dôvodov upravuje § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií.
5.9 Ak žiadosť obsahuje všetky zákonom o slobode informácií predpísané náležitosti a poverená osoba
za podmienok a v rozsahu podľa tohto uznesenia žiadateľovi informácie sprístupní v lehote podľa bodu 5.7 a spôsobom podľa bodu 5.5, poverená osoba o tom urobí rozhodnutie zápisom v evidenčnom spise. Proti takémuto
rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
5.10 Ak poverená osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote podľa bodu 5.7 rozhodnutie o odmietnutí, ktoré sa žiadateľovi doručí do vlastných rúk. Za správnosť vyhotovenia zodpovedá tajomník
komory.
5.11 Rozhodnutie o odmietnutí musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať opravný
prostriedok – odvolanie. Výrok rozhodnutia o odmietnutí obsahuje odkaz na príslušný právny predpis, predpis
komory, uznesenie konferencie advokátov a uznesenie predsedníctva komory, resp. na konkrétne ustanovenie
takéhoto predpisu, na základe ktorého sa rozhodlo o nesprístupnení informácie, resp. jej sprístupnení v obmedzenom rozsahu. V písomnom vyhotovení rozhodnutia o odmietnutí sa uvedie poverená osoba, ktorá rozhodnutie
vydala, dátum vydania rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť opatrené pečiatkou komory a podpisom s uvedením
mena, priezviska a funkcie poverenej osoby.
5.12 Ak poverená osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla žiadateľovi informácie, resp. nevydala
rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie o odmietnutí.
5.13 Proti rozhodnutiu o odmietnutí možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, resp.
odo dňa márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Odvolanie možno podať písomne na adresu sídla komory, ústne, faxom, elektronickou poštou (prostredníctvom e-mailovej adresy: office@sak.sk) alebo iným technicky
vykonateľným spôsobom. Odvolanie musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 19 zákona o správnom konaní.
O odvolaní rozhoduje predseda komory. Rozhodnutie o odvolaní musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie
o možnosti podať mimoriadny opravný prostriedok. Právoplatné potvrdzujúce rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu poverenej osoby o nesprístupnení požadovanej informácie je preskúmateľné súdom v konaní o správnej
žalobe podľa osobitného predpisu (Správny súdny poriadok).

Článok 6
Poverená osoba
6.1

Predsedníctvo komory určí poverené osoby, oprávnené sprístupňovať informácie podľa tohto uznesenia.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Na práva a povinnosti týkajúce sa sprístupňovania informácií komorou, ktoré nie sú týmto uznesením
výslovne upravené, sa primerane použijú ustanovenia zákona o slobode informácií, a to pri zachovaní rozsahu
sprístupnenia informácií v zmysle tohto uznesenia.
7.2 Na konanie podľa tohto uznesenia sa použijú ustanovenia zákona o správnom konaní, ak nie je v tomto
uznesení a v zákone o slobode informácií ustanovené inak.
7.3

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku SAK.

JUDr. Tomáš Borec
predseda
Slovenskej advokátskej komory

