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Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 3/12/2021 z 20. mája 2021
o výkone volebného a hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov

Uznesenie
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 3/12/2021
z 20. mája 2021
o výkone volebného a hlasovacieho práva
prostredníctvom elektronických prostriedkov

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 68 a nasl. 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 a v zmysle zákona č. 179/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov,
uznieslo takto:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento predpis upravuje postup Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“) pri výkone volebného a hlasovacieho práva jej členov na konferencii advokátov (ďalej len „konferencia“) ako najvyššieho orgánu komory
(§ 67 ods. 1 zákona o advokácii) elektronickými prostriedkami v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Článok 2
Elektronický prostriedok
Elektronickým prostriedkom sa rozumie technické zariadenie alebo programové vybavenie na výkon volebného
a hlasovacieho práva schválené predsedníctvom komory; za takýto prostriedok sa považuje aj programové vybavenie v technickom zariadení advokáta.

Článok 3
Výklad pojmov
Na účely Volebného poriadku Slovenskej advokátskej komory a Rokovacieho poriadku Slovenskej advokátskej
komory sa rozumie:
a) „prítomným advokátom“ prezenčne prítomný advokát (prítomnosť fyzická) alebo dištančne prítomný advokát (prítomnosť na diaľku). Dištančná prítomnosť je možná prostredníctvom elektronického prostriedku
určeného predsedníctvom komory;
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b) „prezenciou“ proces overenia identity prítomného advokáta. Overenie identity prezenčne prítomného
advokáta sa zisťuje fyzickým predložením advokátskeho preukazu alebo iného dokladu osvedčujúceho
totožnosť advokáta. Overenie identity dištančne prítomného advokáta sa zisťuje prostredníctvom dvojfaktorového overenia identity advokáta. Dvojfaktorové overenie identity advokáta prebieha pomocou dvoch
od seba nezávislých technických zariadení alebo informácií (napr. zadaním zaslaného overovacieho kódu
e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo osobnou prítomnosťou);
c) „hlasovacím lístkom“ elektronická podoba hlasovacieho lístka určeného na vpísanie a zaznamenanie prejavu vôle advokáta pri voľbe a pri hlasovaní pomocou predsedníctvom komory schváleného elektronického
prostriedku;
d) „hlasovaním“ hlasovanie elektronickým prostriedkom zabezpečujúcim určitosť prejavu vôle advokáta o konkrétnej otázke;
e) „verejným hlasovaním“ hlasovanie elektronickým prostriedkom, pričom prejav vôle advokáta je zaznamenaný a s ním spojený;
f) „tajným hlasovaním“ hlasovanie elektronickým prostriedkom, pričom prejav vôle advokáta je zaznamenaný,
ale s ním nespojený;
g) „nadpolovičnou väčšinou“ na účel hlasovania o predpisoch komory počet z aktívne prítomných advokátov.
Aktívna účasť advokáta bude overená elektronickým spôsobom v určenom čase pred samotným hlasovaním.

Článok 4
(1) Hlasovanie prezenčne a dištančne prítomného advokáta sa vykoná elektronickým prostriedkom rovnakým
spôsobom.
(2) Na účely voľby sa advokát považuje za prítomného, ak sa kedykoľvek prihlási elektronickým prostriedkom
počas voľby do orgánov komory.
(3) Postup pri využití elektronického prostriedku oznámi členovi komory kancelária komory.

Článok 5
Účinnosť
Toto uznesenie nadobúda účinnosť jeho zverejnením vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Viliam Karas, PhD.
predseda
Slovenskej advokátskej komory

