Otázky na test z predmetu: Predpisy o výkone advokátskeho povolania
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Advokát je (vo vzťahu ku koncipientovi)
Advokát je oprávnený
Advokát je oprávnený nechať sa zastúpiť advokátskym koncipientom
Advokát je oprávnený nechať sa zastúpiť iným advokátom
Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci
Advokát je oprávnený poskytnúť právne služby bezodplatne:
Advokát je oprávnený použíť na úhradu svojej pohľadávky za právne služby
Advokát je oprávnený vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní o veciach klienta, ktoré
sa dozvedel pri poskytovaní právnej služby
Advokát je oprávnený začať súdne konanie voči inému advokátovi :
Advokát je povinný finančné prostriedky klienta
Advokát je povinný finančné prostriedky, ktoré prevzal od klienta
Advokát je povinný klienta informovať
Advokát je povinný komore na písomnú výzvu preukázať:
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb:
Advokát je povinný odmietnuť poskytovanie právnych služieb v sporovej veci
Advokát je povinný odmietnuť vypovedať pred orgánom činným v trestnom konaní
Advokát je povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb keď sa dozvie
Advokát je povinný oznámiť komore:
Advokát je povinný pri vykonávaní prehliadky jeho advokátskej kancelárie orgánmi činnými v
trestnom konaní
Advokát je povinný pri vykonávaní prehliadky jeho advokátskej kancelárie orgánmi činnými v
trestnom konaní
Advokát je povinný voči inému advokátovi ak zastupuje protistranu
Advokát je povinný zasielať klientovi počas zastupovania
Advokát je povinný zaviazať k mlčanlivosti svojich zamestnancov
Advokát je v mieste svojho sídla
Advokát je viazaný pokynmi klienta
Advokát je viazaný pokynmi klienta
Advokát je viazaný pokynmi svojho klienta
Advokát má nárok voči klientovi na prisúdenú náhradu trov konania
Advokát má povinnosť mlčanlivosti:
Advokát má povinnosť zachovať mlčanlivosť
Advokát má povinnosť zachovať mlčanlivosť
Advokát má povinnosť zachovávať mlčanlivosť
Advokát má právo na priznanú náhradu trov konania
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Advokát má voči klientovi nárok na prisúdenú náhradu trov konania
Advokát môže byť školiteľom:
Advokát môže byť v postavení školiteľa
Advokát môže mať popri výkone advokácie pracovný pomer:
Advokát môže na budove sídla označiť advokátsku kanceláriu :
Advokát môže vyhotoviť zvukový záznam o rozhovore s klientom
Advokát môže vykonávať advokáciu ako
Advokát nemá právo na odmenu ak
Advokát nemá právo na odmenu voči klientovi
Advokát nesmie poskytovať právnu pomoc
Advokát nesmie vykonávať advokáciu
Advokát nie je povinný zachovať mlčanlivosť
Advokát sa môže dať v rámci svojho oprávnenia zastúpiť
Advokát sa môže prezentovať
Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným:
Advokáti poskytujúci právne služby v združení
Advokáti vykonávajúci advokáciu spoločne
Advokátska kancelária (vo vzťahu ku miestu kde sa činnosť vykonáva)
Advokátska kancelária môže informovať o poskytovaní právnych služieb:
Advokátske skúšky organizačne zabezpečuje
Advokátskeho koncipienta zapíše komora do zoznamu
Advokátsky koncipient (vo vzťahu ku prevzatiu zastúpenia)
Ak advokát nepostupoval s odbornou starostlivosťou
Ak advokát nevykonal úkon potrebný k uplatneniu náhrady trov konania v súdnom konaní:
Ak advokát požiada o substitučné zastúpenie iného advokáta
Ak advokát spácha disciplinárne previnenie
Ak bol podnet na začatie disciplinárneho konania voči advokátovi doručený inou osobou ako
navrhovateľom podľa disciplinárneho poriadku
Ak bolo po rozhodnutí senátu proti disciplinárne obvinenému pre ten istý skutok začaté trestné
konanie, odvolací orgán
Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, prekážka vo výkone advokácie a ak
neurobí iné vhodné opatrenia, je povinný
Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty,
Ak je na majetok advokáta vyhlásený konkurz
Ak je predmetom poskytovania právnej služby opakujúce sa plnenie na dobu neurčitú je tarifnou
hodnotou pre účely výpočtu tarifnej odmeny
Ak je protistrana zastúpená advokátom, je advokát povinný
Ak klient je v omeškaní s úhradou advokátskej odmeny
Ak klient nemal vo veci ani čiastočný úspech a mal dohodnutú s advokátom podielovú odmenu(vo
vzťahu ku odmene advokáta)
Ak klient trvá na svojom pokyne ohľadom postupu vo vybavovaní veci napriek upozorneniu
advokátom na jeho nevhodnosť
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Ak má advokát pochybnosti o pravdivosti tvrdení klienta
Ak nedôjde k dohode medzi advokátom a klientom o odmene za zastupovanie (advokátska odmena)
Ak Revízna komisia SAK zistí nesúlad Rozhodnutia Predsedníctva SAK so Zákonom o advokácii
Ak sa klient a advokát nedohodne na odmene:
Ak sa v disciplinárnom konaní, vyskytne otázka neupravená v Disciplinárnom poriadku, aplikuje sa
primerane
Ak sťažovateľ opakovane v tej istej veci podá sťažnosť, predseda Revíznej komisie SAK
Ak vezme sťažovateľ sťažnosť spät
Ak zákon o advokácii alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v
disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania, použijú sa
primerane ustanovenia
Autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokát potvrdí
Činnosť kancelárie komory riadi
Disciplinárna komisia SAK má :
Disciplinárne konanie sa môže začať najneskôr
Disciplinárne konanie voči advokátovi disciplinárny senát preruší ak
Disciplinárne konanie voči advokátovi disciplinárny senát preruší ak
Disciplinárne konanie voči advokátovi v druhom stupni pri uložení disciplinárneho opatrenia podľa
§56 ods.2 písm a) až c) vykonáva
Disciplinárne konanie voči advokátovi v prvom stupni vykonáva
Disciplinárne konanie voči advokátovi začína
Disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní vedenom voči advokátovi
Disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní vedenom voči advokátovi je
Disciplinárny poriadok SAK schvaľuje:
Disciplinárny senát (vo vzťahu ku uloženiu disciplinárneho opatrenia)
Disciplinárny senát disciplinárne konanie voči advokátovi zastaví
Disciplinárny senát môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak
Disciplinárny senát prihliada pri ukladaní disciplinárneho opatrenia
Disciplinárnym previnením advokáta je
Do orgánov SAK môže byť zvolený
Finančné prostriedky klienta účelovo viazané na úhradu záväzku protistrane v civilnom súdnom
konaní
Hosťujúci euroadvokát
Informácia, ktorú získal advokát pri rozhovore s treťou osobou, ktorá ho požiadala o zastupovanie
(vo vzťahu ku povinnosti mlčanlivosti)
Jednostranné započítanie akéhokoľvek záväzku advokáta voči klientovi s nárokom advokáta na
úhradu advokátskej odmeny od klienta
Jednou z podmienok zápisu advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátov je
Kancelária komory je tvorená okrem iných
Klient je oprávnený ukončiť zastupovanie
Komora môže pozastaviť výkon advokácie advokátovi:
Komora pozastaví výkon advokácie advokátovi ak:
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Komora vyčiarkne advokáta zo zoznamu advokátov
Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej na účel výkonu advokácie
Koncipient môže mať pracovný pomer:
Konferencia advokátov sa koná
Likvidátorom kancelárie zomrelého advokáta môže byť
Likvidátorom spoločnosti vykonávajúcej advokáciu môže byť
Má advokát právo požadovať preddavok na advokátsku odmenu?
Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny s klientom za zastupovanie nesmie presiahnuť
Medzi konferenciami riadi činnosť komory
Minister spravodlivosti SR
Na konferencii SAK je advokát
Na písomné dopyty klienta o poskytovaní právnej služby advokát
Na riadny výkon advokácie dohliada
Na výchovu advokátskeho koncipienta
Na výzvu Revíznej komisie SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti, ktorá bola na neho podaná
Na zmierovacom konaní vedenom komorou
Nárok na celú výšku dohodnutej podielovej odmeny vzniká
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať
Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva
Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva:
Navrhovateľ v disciplinárnom konaní voči advokátovi
Navrhovateľom v disciplinárnom konaní proti advokátom je
Navrhovateľom v disciplinárnom konaní proti advokátom môže byť
Neoznámenie výšky odmeny za úkon právnej služby advokátom klientovi
Nesprávne vyúčtovanie odmeny advokáta po skončení zastúpenia
O odvolaniach voči rozhodnutiam disciplinárnych senátov rozhoduje
O preukázanie výkazu praxe advokátskeho koncipienta môže žiadať
O vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodu, že advokát bol v omeškaní so zaplatením
členského príspevku na činnosť komory o viac ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do
jedného mesiaca po tom, čo ho komora vyzvala na zaplatenie spolu s poučením o následkoch
nezaplatenia rozhoduje:
Obálky s návrhom kandidátov do orgánov komory doručené komore otvára
Odmena vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov
právnej služby:
Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za úkon právnej služby:
Odpor ako opravný prostriedok
Odvolacia disciplinárna komisia SAK má:
Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárneho senátu
Overovať pravdivosť informácií klienta
Paušálna odmena advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácaná CENTROM
PRÁVNEJ POMOCI je vo výške
Peniaze zverené advokátovi klientom na určitý účel je advokát
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Písomné prejavy advokáta musia byť:
Po odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb je advokát povinný
Po skončení zastúpenia je advokát povinný
Po skončení zastúpenia je advokát povinný
Po skončení zastupovania je advokát povinný:
Po smrti klienta môže pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť
Počas pozastavenia výkonu advokácie advokát
Počas pozastavenia výkonu advokácie:
Počas pozastavenia výkonu praxe advokát:
Počet členov jednotlivých disciplinárnych senátov je
Podmienkou zápisu advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov je
Podmienkou zápisu advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov je
Pojednávania v disciplinárnych konaniach sú
Pojednávanie v disciplinárnom konaní
Popri nároku advokáta na odmenu
Postup v disciplinárnom konaní je podrobne upravený v zákone o advokácii a v
Postúpenie klienta inému advokátovi za províziu:
Právoplatne odsúdenie advokáta za neúmyselný trestný čin má za následok
Právoplatne odsúdenie advokáta za úmyselný trestný čin má za následok
Právoplatné rozhodnutie prvostupňového disciplinárneho senátu, ktoré nebolo v disciplinárnom
konaní napadnuté riadnym opravným prostriedkom môže zrušiť:
Preddavok na advokátsku odmenu
Predseda Revíznej komisie SAK je oprávnený:
Predsedníctvo SAK má:
Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory
Prejednať v disciplinárnom konaní nie je Slovenská advokátska komora oprávnená
Prevzaté právne veci advokátom je advokát oprávnený vybavovať v poradí
Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom
zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby
Pri určení tarifnej odmeny za obhajobu v trestnom konaní
Pri vyhľadaní svedka v rámci zisťovania dôkazov je advokát povinný
Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej
služby
Pri zisťovaní skutkového stavu advokát
Pri zisťovaní skutkových okolností advokátom o veci, v ktorej poskytuje právne poradenstvo
Príspevky na činnosť komory platia
Príspevok na činnosť komory je hradený vo výške určenej
Príspevok na činnosť komory je určený:
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu v disciplinárnom konaní
Proti rozhodnutiu SAK o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov:
Proti rozhodnutiu SAK o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodu, že bol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin:
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Proti rozhodnutiu SAK o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodu, že nie je poistený
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie:
Revízna komisia je oprávnená
Revízna komisia rozhoduje o
Revízna komisia SAK má v právomoci:
Revízna komisia SAK rozhoduje o:
Revízna komisia SAK vec odloží, ak
Revízna komisia vykonáva šetrenie
Senát disciplinárne konanie zastaví, ak
Senát disciplinárne konanie zastaví, ak
Skúšobný poriadok schvaľuje
Sociálny fond je určený na
Sociálny fond SAK zriaďuje
Spoľahlivým na účely zákona je bez inej podmienky ten
Spoločnosť s ručením obmedzeným, založená na účel výkonu advokácie
Spôsob a určenie výšky odmeny advokáta za zastupovanie sú upravené
Tajomník SAK
Tajomníka SAK vymenúva
Účastníkom disciplinárneho konania je
Účastníkom disciplinárneho konania nie je
Účastníkom disciplinárneho konania voči advokátovi
Uložené disciplinárne opatrenie
Uznesenia Predsedníctva SAK sa považujú za oznámené
V disciplinárnom konaní je disciplinárne odsúdený
V disciplinárnom konaní predkladať dôkazy
V disciplinárnom konaní voči advokátovi
V disciplinárnom konaní voči advokátovi má disciplinárne obvinený právo
V disciplinárnom konaní voči advokátovi si môže zvoliť disciplinárne obvinený zástupcu
V kompetencii Predsedníctva SAK je
V kompetencii Predsedu SAK je:
V právomoci Disciplinárnej komisie SAK je:
V prípade smrti advokáta
V prípade sporu advokáta s advokátom súvisiacim s výkonom povolania je advokát oprávnený
V prípade, ak advokát odstúpi od zmluvy o poskytovaní právnych služieb z dôvodu, že mu klient
neuhradil odmenu, aj keď bol písomne vyzvaný
V prípade, ak bol počas odvolacieho disciplinárneho konania disciplinárne obvinený advokát
vyčiarknutý zo zoznamu advokátov SAK z dôvodu, že nie je poistený pre prípad zodpovednosti za
škodu, spôsobenú výkonom advokácie, odvolací orgán
V prípade, ak disciplinárne obvinený podá proti osobe, ktorá podala sťažnosť, trestné oznámenie
alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom sťažnosti, senát
V prípade, ak odvolací orgán zrušil rozhodnutie senátu v disciplinárnom konaní na základe
odvolania, ktoré podal iba disciplinárne obvinený alebo v jeho prospech navrhovateľ
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V prípade, ak protistranu zastupuje advokát, s ktorým advokát vykonáva advokáciu spoločne:
V prípade, ak Revízna komisia SAK upozorní Predsedníctvo SAK ( P SAK), že jeho rozhodnutie je
v rozpore so zákonom
V prípade, ak súd zruší rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, zapíše
ho komora do zoznamu advokátov:
V spore advokáta s advokátom vo veci nesúvisiacej s výkonom advokácie
Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je
možné oceniť peniazmi
Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou
Vo vyjadrení advokáta pred súdom advokát
Voči prvostupňovému rozhodnutiu v disciplinárnom konaní môže podať odvolanie
Voči prvostupňovému rozhodnutiu v disciplinárnom konaní možno podať odvolanie v lehote od
doručenia rozhodnutia
Vyčiarknutie zo zoznamu advokátov
Vydanie dokumentov po skončení zastúpenia
Vyhlásenie konkurzu na majetok advokáta má za následok
Vyjadrenie advokáta pred súdom
Výkaz praxe advokátskeho koncipienta vedie
Výkon advokácie je
Výkon advokácie je možný
Výnos pokút uložených ako disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní voči advokátovi
Z kandidátov navrhovaných do orgánov komory zostaví kandidátky
Za písomnú komunikáciu medzi advokátom a klientom sa považuje
Za pozbavenie mlčanlivosti sa považuje
Za preukázanie priebehu praxe v prípade straty výkazu praxe zodpovedá
Za škodu spôsobenú klientovi činnosťou koncipienta zodpovedá:
Základná sadzba tarifnej odmeny
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového
základu, ak
Žiadosť o zahladenie disciplinárneho opatrenia
Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú pri výkone advokácie:
Zvukový a obrazový záznam advokát

