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Shrnutí
Práce představuje přehled právní úpravy voleb do orgánů advokátních komor v zemích Evropské
unie se zaměřením na to, jakým způsobem jsou organizovány volby a samotné hlasování a zda je
umožněno volit členy orgánů komory za pomoci on-line prostředků. Z analýzy úpravy organizace
voleb v advokátních komorách vyplynulo, že ze zemí Evropské unie jsou elektronické prostředky
ve volbách využívány v Itálii, Litvě, na Maltě, v Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a částečně
v Belgii, Dánsku, Francii, Německu a na Slovensku (zde probíhá elektronicky pouze navrhování
kandidátů). V ostatních advokátních komorách převažuje stále osobní hlasování na místě schůze,
respektive v některých případech bývá umožněno hlasování korespondenčně nebo hlasování v
zastoupení. V době pandemie covidu-19 bylo s ohledem na omezení kontaktů umožněno pořádat
volby elektronickými prostředky dočasně i v Polsku.
Ačkoli z analýzy vyplynulo, že organizace prezenčních voleb stále převládá, je zřejmé, že trend
směřující k elektronizaci voleb sílí a řada zemí umožňuje elektronické hlasování ve volbách alespoň
do některých orgánů komory nebo uvádí elektronické hlasování jako jednu z možných druhů
hlasování.
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Úvod a vymezení pojmů
Práce se věnuje metodám ustavení orgánů advokátních komor ve státech EU. Právní úprava voleb
do orgánů advokátních komor je často podrobněji upravena nejen v zákonech o advokacii, ale i
ve vnitřních předpisech komor.
V rámci práce jsou stručně popsány i vztahy mezi orgány komor v jednotlivých jurisdikcích, aby
bylo zjevné, na jaké úrovni dochází k volbám, tj. kdo koho volí a jaké má daný orgán v hierarchii
komory postavení.
Práce se zaměřila na volby do orgánů, které mají řídicí funkci ve vztahu k vnitřním a vnějším
záležitostem komory (statutární orgány) a mohou za komoru jednat. Dále se zaměřila na způsob
ustanovování orgánů, které reprezentují členy komory. Typicky v komorách existují následující
orgány:
1) kolektivní orgány, kterých se smějí účastnit všichni členové dané komory, dle právní teorie
jde o nejvyšší orgány dané komory, které rozhodují o otázkách zásadního významu (nazývají
se například sněm, shromáždění členů, schůze členů, valné shromáždění, valná hromada
apod.). V některých případech bývá mezi všemi členy komory a řídicími orgány určitý
mezistupeň, kdy je utvořen orgán, který reprezentuje členskou základnu komory za pomoci
členy volených nebo delegovaných reprezentantů;
2) kolektivní orgány s omezeným množstvím členů, které mají ve vztahu ke komoře a jejím
záležitostem řídicí (manažerskou) funkci a rozhodují v každodenních záležitostech (nazývají se
například rada, představenstvo, méně často také výbor nebo komise apod.)
3) osoba představitele komory v podobě jediného člověka, který komoru reprezentuje navenek
a je zároveň aktivní v otázkách jejího každodenního řízení (tato osoba je nejčastěji nazývána
jako předseda, prezident, děkan advokátní komory apod.). Osoba představitele komory má
často své zástupce nebo náhradníky (ti bývají označeni například jako místopředseda,
viceprezident apod.)
Výše je vymezena základní charakteristika toho, na které orgány se práce zaměřuje. Naopak
pozornost nebyla věnována dalším orgánům advokátních komor (a tedy i volbám do těchto
orgánů), například orgánům věnujícím se řešení podezření z disciplinárních provinění členů,
orgánům kontroly, specializovaným komisím apod.
Variant uspořádání orgánů a jejich vzájemných vztahů je nespočet.
Co se týká samotných voleb, konkrétněji hlasování do orgánů komor, nejčastěji byly zaznamenány
následující způsoby hlasování:
1) osobně za fyzické přítomnosti na schůzi orgánu komory, na které dochází k hlasování
ve volbách (zvednutím ruky – otevřeným hlasováním nebo za pomoci hlasovacích lístků –
tajným hlasovánímꓼ pro volby do orgánů komor se často používá tajné hlasování);
2) v zastoupení jinou osobou, která se fyzicky účastní schůze orgánu, na které dochází
k hlasování ve volbách;
3) distančně/vzdálenou formou, což může být:
a) hlasování korespondenčně (poštou) nebo
b) s využitím elektronických prostředků (hlasování online přes internet, za využití určené
elektronické platformy, emailem apod.).
Využíváním elektronických prostředků ve volbách je míněno především, zda hlasování ve prospěch
určitých kandidátů probíhá za pomoci elektronických prostředků. Pozornost je však případně
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věnována i tomu, zda jsou v jiné fázi voleb (například při nominaci) využívány prostředky
elektronické komunikace. V takovém případě, není-li dále umožněno hlasování elektronickými
prostředky, se hovoří alespoň o částečném umožnění pořádání voleb online formou.
Samotné setkání členů orgánu, na kterém jsou voleni členové dalších orgánů advokátní komory
(typicky na sněmu/shromáždění členů), se může konat pouze za fyzické přítomnosti členů
(prezenčně), pouze za pomoci elektronických prostředků (online schůzí, bez konání prezenční
schůze pouze za pomoci elektronické komunikace o zásadních otázkách apod.) nebo
kombinovaně, kdy se schůze koná za fyzické přítomnosti členů a zároveň je její obsah přenášen
online formou, která umožňuje účastníkům vzdáleně participovat.
Stejně tak i hlasování může probíhat pouze osobně na místě, pouze vzdálenou formou
(korespondenčně nebo za pomoci on-line prostředků) nebo kombinovanou formou. V případě
kombinované formy dochází k fyzickému setkání členů na schůzi, na které se volí členové orgánu
komory a zároveň je ostatním členům, kteří nejsou fyzicky přítomni na schůzi, umožněno hlasovat
za pomoci elektronických prostředků, korespondenčně nebo za ně může hlasovat jiná osoba, která
se setkání fyzicky účastní a která k tomu byla zmocněna. Hlasování vzdálenou formou
(elektronickými prostředky nebo korespondenčně) nebo v zastoupení znamená především to, že
pro členy komory, kteří nemohou nebo nechtějí být fyzicky přítomní na schůzi orgánu (bez ohledu
na to, zda a jak se koná), je stále zachována možnost rozhodovat o personálních otázkách komory.

Shrnutí
Obecně lze konstatovat, že organizace voleb do orgánů advokátních komor za pomoci
elektronických prostředků není nejčastěji využívaným řešením. Organizace prezenčních voleb stále
převládá. Přesto trend směřující k elektronizaci voleb sílí a řada zemí umožňuje elektronické
hlasování ve volbách alespoň do některých orgánů komory nebo uvádí elektronické hlasování jako
jednu z možností hlasování.
V rámci zemí Evropské unie bylo zaznamenáno, že elektronické prostředky jsou ve volbách
do orgánů komor využívány v Itálii, Litvě, na Maltě, v Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a částečně
v Belgii, Dánsku, Francii, Německu a na Slovensku (zde probíhá elektronicky pouze navrhování
kandidátů). V Maďarsku byla komora zmocněna k povolení používání elektronických
telekomunikačních zařízení během nominace a sčítání hlasovacích lístků, není však zřejmé, zda je
tato možnost využívána. V ostatních advokátních komorách převažuje stále osobní hlasování
na místě schůze, respektive v některých případech bývá umožněno hlasování korespondenčně nebo
hlasování v zastoupení.
Pandemie covidu-19 dala impuls k úpravě hlasování vzdálenými prostředky (korespondenčně či
za pomoci elektronických prostředků) o obsazení orgánů komor například v Polsku, Rakousku,
Litvě a s určitou pravděpodobností taktéž v Rumunsku.1 Komory, které již v minulosti měly
upravenou možnost pořádat volby elektronicky nebo korespondenční volbou, tuto možnost
v minulém roce nebo letos obvykle využily.
Fungování české advokátní komory se nejvíce blíží státy, které mají jednu celostátní advokátní
komoru (s případnými regionálními pobočkami bez autonomie a vlastních orgánů), jež je hlavní
1

V Polsku bylo umožněno využívat prostředky elektronické komunikace pro pořádání voleb jen po dobu stavu
epidemie nebo jejího nebezpečí. V Rakousku byla do června 2021 rozšířena možnost používat korespondenční
hlasování (nikoli elektronické) bez nutnosti pořádat prezenční shromáždění členů komor. V Rumunsku naproti tomu
došlo k umožnění pořádat volby v regionálních komorách elektronickými prostředky bez časového omezení. Není tudíž
jasné, zda primárním impulsem pro vytvoření nové úpravy byla ochrana zdraví účastníků, nebo šlo o dlouhodobý
záměr. V Litvě došlo k úpravě článku, který umožňuje pořádání voleb i elektronickou formou, v červnu 2020.
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komorou v zemi. Sněmu této komory se mají právo účastnit všichni advokáti. Takovéto uspořádání
lze nalézt na Slovensku, v Pobaltských státech a na Maltě. V České republice, Lotyšsku a Estonsku
je osobní účast na sněmech pro hlasování vyžadována, ostatní jurisdikce jsou k elektronickým
prostředkům pro hlasování na sněmu přístupnější (Litva, Malta a částečně Slovensko).
Státy jako Dánsko, Finsko, Švédsko nebo Portugalsko mají model s celostátní komorou a
„poloautonomními“ regionálními pobočkami, v nichž mohou členové hlasovat a které disponují i
vlastními orgány. Z těchto zemí elektronické hlasování ve volbách do orgánů komory využívá
Dánsko a Portugalsko.
V řadě jurisdikcí je advokátní komora organizována na teritoriálním principu, kdy v zemi působí
větší množství regionálních advokátních komor – tyto regionální komory jsou pak sdruženy v jedné
zastřešující celostátní advokátní komoře (Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko). Tento model
dává zejména smysl u velkých nebo federativně uspořádaných států. V takto organizovaných
advokátních komorách se často uplatňuje alespoň částečně princip delegace, kdy volby do orgánů
celostátní komory probíhají především v regionálních advokátních komorách a zástupci zvolení
regionální advokátní komorou jsou následně delegováni do orgánů celostátní komory (např.
Francie) nebo na shromáždění celostátní advokátní komory (např. Slovinsko), na kterém jsou
orgány celostátní komory teprve vybírány. V druhém z popsaných případů se pak většina členů
komory voleb do orgánů celostátní komory napřímo neúčastní (např. Itálie). Požadavek osobní
přítomnosti v případě pořádání voleb v sídlech regionálních komor není v takovém případě
pro advokáty z regionů vzdálenějších hlavnímu městu takové břímě.
U zemí s regionálně decentralizovanými advokátními komorami dále velmi často byla
zaznamenána situace, kdy s ohledem na vysokou míru autonomie jednotlivých advokátních komor
stanovy celostátní advokátní komory pouze odkazují na vnitřní předpisy jednotlivých komor i
v řadě důležitých otázek týkajících se organizace voleb (např. Francie). Advokátní komory
v regionech jsou často zmocněny k tomu, aby hlasování ve volbách do orgánů komory pořádaly
způsobem, který uznají za vhodný s tím, že stanovy celostátní komory určují jen obecný rámec
způsobu konání voleb (Belgie). Z tohoto důvodu se mohou volební pravidla jednotlivých komor i
v rámci jedné země od sebe diametrálně lišit.
Výsledky rešerše jsou shrnuty v následující tabulce, která ve stručnosti nastiňuje, jak se volí
do orgánů advokátních komor se zaměřením na otázku, zda jsou v průběhu voleb využívány
elektronické prostředky. Bližší informace o úpravě v každé jurisdikci jsou představeny níže.
Stát

Je umožněna volba orgánů advokátní komory on-line formou?

Belgie

ČÁSTEČNĚ ANO - V Belgii fungují dvě zastřešující organizace: Asociace
francouzsky a německy mluvících komor a Vlámská advokátní asociace. Co se
týče Asociace francouzsky a německy mluvících komor, členy jejího valného
shromáždění jsou primárně předsedové jednotlivých komor – neprobíhají do ní
tedy žádné zvláštní volby. Členové valného shromáždění Vlámské advokátní
organizace jsou buď osoby určené zákonem, anebo členové volení komorami.
Konkrétní způsob hlasování při volbě členů orgánů jednotlivých komor není
na centrální úrovni upraven ani v jedné z asociací. Například v případě největší
advokátní komory, která sídlí v Bruselu, je primárně umožněno hlasovat
elektronicky, dále osobně v prostorách komory nebo v zastoupení.
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Stát

Je umožněna volba orgánů advokátní komory on-line formou?

Bulharsko

NE - V Bulharsku působí regionální advokátní komory, které jsou organizovány
při každém regionálním soudu. Dále v zemi působí Nejvyšší advokátní komora,
které jsou regionální advokátní komory podřízeny. Hlasování o obsazení orgánů
regionální komory probíhá na shromážděních advokátů, kdy hlasování může
probíhat osobně nebo za pomoci zmocněnce, kterým může být pouze jiný člen
komory. Volby do orgánů Nejvyšší advokátní komory probíhají taktéž osobně
na shromáždění Nejvyšší advokátní komory, na kterém hlasují pouze delegáti,
kteří byli zvoleni na shromážděních regionálních advokátních komor.

Česká
republika

NE - V České republice působí jediná celostátně působící advokátní komora se
sídlem v Praze a na základě zákona zřízenou pobočkou v Brně. Volby do orgánů
advokátní komory probíhají fyzicky na sněmu komory. Není umožněno hlasovat
korespondenční ani online formou, stejně tak není možné volit v zastoupení
jiného advokáta.

Dánsko

ANO - V Dánsku působí pouze jediná celostátní komora. Na schůzi shromáždění
komory a na regionálních schůzích je možné hlasovat zvednutím ruky, případně
je možné se nechat při hlasování zastoupit jiným advokátem. Volby předsedy a
místopředsedy komory, členů rady advokátní komory a volby regionální rady
mohou probíhat i elektronicky, rozhodne-li tak rada.

Estonsko

NE – V Estonsku je zřízena pouze jediná advokátní komora, jejíž orgány jsou
voleny na valném shromáždění, které se koná fyzicky za osobní účasti advokátů,
kteří se na něj dostaví. Volba členů orgánů komory probíhá prezenčně tajnou
volbou na valném shromáždění komory.

Finsko

PRAVDĚPODOBNĚ NE – Nejvyšším orgánem Finské advokátní komory je
Delegace, jejíž členové jsou voleni regionálními pobočkami. Dále jsou členy
Delegace předsedové a místopředsedové regionálních poboček. Delegace se
schází osobně. Není prokazatelné z dostupných zdrojů, že by volba členů
delegace probíhala za pomoci elektronických prostředků.

Francie

ČÁSTEČNĚ ANO – Advokátní komory, které působí při regionálních soudech,
požívají značnou autonomii ve věci pořádání voleb do svých orgánů (vybírá se
předseda a rada komory). Ve Francii působí zastřešující organizace Národní rada
advokátních komor. Volby zástupců komor do Národní rady probíhají podle
pravidel jednotlivých komor.
Členy největší z advokátních komor, která sdružuje pařížské advokáty, je téměř
polovina advokátů ve Francii. Tato advokátní komora ve volbách do svých
orgánů a zástupců do Národní rady počítá s pořádáním elektronického
hlasování, může však být pořádáno i prezenční hlasování.
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Stát

Je umožněna volba orgánů advokátní komory on-line formou?

Chorvatsko

PRAVDĚPODOBNĚ NE - V Chorvatsku působí regionální advokátní komory a dále
zastřešující celostátní Chorvatská advokátní komora, přičemž všichni advokáti
jsou členy jak regionální, tak i celostátní komory. Regionální advokátní komory
na svých shromážděních volí orgány své komory a delegují zástupce do orgánů
celostátní Chorvatské advokátní komory. Shromáždění celostátní Chorvatské
advokátní komory se konají prezenčně. Co se týká způsobu hlasování
na shromážděních regionálních advokátních komor a na shromáždění celostátní
komory, statut neobsahuje podrobné informace, lze však předpokládat, že
vzhledem k pořádání prezenčních shromáždění není pravděpodobně využíváno
hlasování elektronickými prostředky.

Irsko

NE - V Irsku působí dva druhy advokátů - solicitors a barristers. V Irské advokátní
komoře, která sdružuje barristry, mohou být orgány komory voleny
korespondenčně. V případě Irské právnické společnosti, která sdružuje
solicitors, nejsou detaily procedury konání voleb do orgánů komory zveřejněny,
nicméně z dostupných informací vyplývá, že je taktéž umožněno
korespondenční hlasování.

Itálie

ANO - V Itálii působí řada místních advokátních komor a dále zastřešující
Národní rada advokátních komor. V místních advokátních komorách je
představenstvo komory možné volit elektronicky, pokud tak rozhodne
představenstvo komory. Detaily ohledně voleb delegátů do Národní advokátní
rady nebyly dohledány.

Kypr

NE - Valné shromáždění Kyperské komory, stejně jako shromáždění regionálních
komor se konají fyzicky. V případě valného shromáždění Kyperské komory
mohou členové hlasovat i ve svých regionálních komorách. Hlasování probíhá
prezenční formou za pomoci hlasovacích lístků. Na valném shromáždění je
vybírán prezident a členové rady.

Litva

ANO (s výhradou) - V Litvě působí jediná advokátní komora, jejíž orgány jsou
voleny všemi členy komory na valném shromáždění. Valné shromáždění se
schází prezenčně, advokáti se nicméně mohou zaregistrovat, účastnit a volit
distančně a to před konáním shromáždění nebo v jeho průběhu pomocí
elektronických prostředků. Není ovšem dohledatelné, do jaké míry se tento
postup uplatňuje i na volby do rady, minimálně v případě výjimečných situací
(karanténa, nouze aj.) by to však mělo být možné.
Je též možné, aby advokátní rada rozhodla, že bude konáno pouze setkání
zástupců místo valného shromáždění. Takové setkání zástupců je možné konat
i distanční metodou. Zákon výslovně uvádí, že touto metodou je možné konat
volby do orgánů komory.

Lotyšsko

PRAVDĚPODOBNĚ NE – Na valném shromáždění Lotyšské advokátní komory,
kterého se mohou účastnit všichni advokáti, se volí orgány komory. V zákoně
není uvedena možnost distančního hlasování; tato možnost není dohledatelná
ve stanovách komory, ani v jiných dostupných zdrojích. I s ohledem
na skutečnost, že je upraven mechanismus pro opakované svolávání
shromáždění, pokud se neúčastní dostatek advokátů, lze předpokládat, že se
počítá s osobní účastí.
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Lucembursko

NE – V Lucembursku existují dvě advokátní komory, jedna se sídlem
v Lucemburku a druhá ve městě Diekirch. Obě mají strukturu stanovenou
zákonem o profesi advokáta. Hlavním orgánem je valné shromáždění všech
zapsaných a plně kvalifikovaných advokátů, které volí představenstvo komory a
předsedu. Zákon je konstruován tak, že předpokládá pouze osobní účast
advokátů na valném shromáždění.

Maďarsko

ANO, v době epidemiologických omezení. Dále existuje zmocnění k užití
elektronických prostředků při nominaci kandidátů a sčítání hlasů.
V Maďarsku působí 20 regionálně členěných komor a dále existuje celostátní
Maďarská advokátní komora. Zákon o advokátní praxi upravuje zmocnění
pro advokátní komoru k umožnění využití elektronických prostředků při volbách
členů orgánů, konkrétně při nominaci kandidátů a sčítání hlasů. Není zřejmé,
zda komora toto zmocnění využívá.

Malta

ANO – Členové Maltské advokátní komory volí radu komory na shromáždění,
přičemž statut komory z roku 2017 primárně upravuje osobní hlasování členů
během shromáždění. Statut nicméně umožňuje i organizaci kombinovaných
voleb, kdy může být umožněno osobní hlasování a hlasování za pomoci
elektronických prostředků. Dle statutu může rada komory stanovit hlasování
pomocí elektronických prostředků jako jediné možné.

Německo

ČÁSTEČNĚ – Na úrovni Spolkové advokátní komory se konají prezenční volby,
kdy předsedové regionálních advokátních komor fyzicky na své valné hromadě
volí prezidium. Spolková advokátní komora nicméně disponuje i shromážděním,
které upravuje vnitřní pravidla komory, jehož členové mohou být voleni členy
všech advokátních komor korespondenční volbou nebo za pomoci
elektronických prostředků.
Jednotlivým regionálním komorám ponechává právní úprava poměrně velkou
míru volnosti v tom, jak upraví volby do orgánů svých komor. Zákon počítá
s korespondenční volbou, umožňuje však i pořádání voleb s osobní přítomností
voličů na místě nebo voleb za pomoci elektronických prostředků.

Nizozemsko

NE – V Nizozemsku působí 11 lokálních advokátních komor, které územně
odpovídají tamějším obvodům regionálních soudů, a dále celostátní zastřešující
advokátní komora. Volby jak na lokální úrovni, tak i na celostátní úrovni se konají
prezenčně hlasováním za pomoci hlasovacích lístků.

Polsko

ANO, ale pouze v době stavu epidemické hrozby nebo za stavu epidemie
V Polsku působí 24 regionálně členěných komor a dále existuje celostátní Polská
advokátní komora. Zákon o advokacii podrobněji neupravuje proces hlasování
při volbách orgánů regionálních komor a Polské advokátní komory. V roce 2020
byla nicméně přijata krizová legislativa, která v době stavu epidemické hrozby
nebo za stavu epidemie umožnila konání voleb do orgánů komor elektronickou
formou.
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Portugalsko

ANO - Statut komory umožňuje organizovat hlasování tak, aby proběhlo pouze
online formou. Online hlasování však zároveň být umožněno nemusí, volba
může probíhat i prezenčně, vždy však s možností odevzdat své hlasy
korespondenční formou. Podrobná pravidla pro elektronickou volbu orgánů
komory byla vytvořena v roce 2019.

Rakousko

NE – Rakouská advokátní komora je vnitřně členěna na zemské advokátní
komory a zastřešující Rakouskou advokátní komoru. Zákon o advokacii
předpokládá, že volby se konají prezenčně hlasováním za pomoci hlasovacích
lístků. Advokáti mohou, dovoluje-li to jednací řád zemské advokátní komory,
které je advokát členem, hlasovat korespondenčně. Stále se však konají i fyzická
plenární shromáždění zemských komor.
Na dobu pandemie, zatím do června 2021, byla přijata výjimka, která umožňuje
pořádání voleb na zemské úrovni zcela korespondenčně, bez nutnosti svolat
fyzicky plenární shromáždění a to i v případě, kdy tuto možnost neupravuje
jednací řád dané komory. Volby na federální úrovni na shromáždění
reprezentantů i v jiných orgánech Rakouské advokátní komory se konají
za pomoci prezenčního hlasování. Online hlasování zákon o advokacii
neumožňuje ani na zemské ani na federální úrovni.

Rumunsko

ANO - V Rumunsku jsou advokátní komory organizované na teritoriální bázi a
v každém regionu je samostatná autonomní komora. Dále existuje zastřešující
organizace Národní unie rumunských komor. V roce 2020 byla přijata novela
zákona, díky které bylo umožněno hlasovat na shromážděních jednotlivých
komor i za pomoci elektronických prostředků. Některé advokátní komory již
tuto možnost využily.

Řecko

PRAVDĚPODOBNĚ NE - V Řecku jsou advokátní komory organizovány při každém
soudu prvního stupně. Dále existuje celonárodní zastřešující organizace. Volby
do orgánů jednotlivých komor jsou upraveny Kodexem advokátů, který počítá
s prezenčním a osobním hlasováním na shromáždění advokátů. Ačkoli Kodex
advokátů obsahuje zmocnění pro představenstvo jednotlivých advokátních
komor, aby pořádalo volby elektronickou formou, není jasné, zda lze
elektronické hlasování uplatnit i na volby do orgánů komor nebo je tato
možnost spojena jen s hlasováním o jiných záležitostech komory. Plénum
celostátní komory je tvořeno všemi předsedy advokátních komor. Orgány
celostátní komory jsou částečně voleny a částečně jsou pozice vyhrazeny
konkrétním funkcionářům regionálních komor.

Slovensko

ČÁSTEČNĚ - Slovenská advokátní komora se dále vertikálně nečlení. Každý člen
komory se smí účastnit kongresu advokátů, kteří volí předsednictvo komory.
Slovensko umožňuje (a v roce 2021 i poprvé organizuje) online navrhování
kandidátů, samotná volba orgánů z těchto kandidátů probíhá prezenčně
na setkání kongresu advokátů. Volba za pomoci zástupce nebo
korespondenčního hlasování není umožněna.
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Slovinsko

NE – Slovinská advokátní komora se člení na regionální komory při regionálních
soudech a dále existuje zastřešující celostátní organizace.
Hlasování na shromáždění všech členů komory, na kterém se volí prezident
komory a viceprezidenti, probíhá prezenčně za pomoci hlasovacích lístků.
O průběhu voleb na regionálních shromážděních komor statut neposkytuje
detailní informace.

Španělsko

ANO - Ve Španělsku jsou advokátní komory organizované na teritoriální bázi.
Dále existuje celostátní zastřešující organizace Generální rada španělské
advokacie. Doposud účinná pravidla výslovně umožňují korespondenční a
osobní hlasování. Dále zákon o profesních asociacích umožňuje svolávat a
pořádat schůze kolegiálních orgánů kolegiálních korporací vzdálenou formou,
pokud vnitřní pravidla asociace nestanoví jinak. Od července 2021 by měl
vstoupit v účinnost nový statut advokátní komory, který zmocňuje advokátní
komory k přijetí vlastních statutů, které umožní hlasování ve volbách do orgánů
i elektronickou formou.

Švédsko

NE - Volby do orgánů jak lokálních komor, tak i do národní komory jsou upraveny
jako prezenční, kdy hlasování probíhá zvednutím ruky nebo tajným hlasováním
hlasovacími lístky.

Belgie
Každý advokát je členem některé z regionálních komor. V Belgii fungují dvě zastřešující organizace:
 Asociace francouzsky a německy mluvících komor (Ordre des barreaux francophones et
germanophone/ Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen
Rechtsanwaltschaften), která sdružuje 11 francouzskojazyčných komor a jednu
pro německy mluvící oblast a
 Vlámská advokátní asociace (Orde van Vlaamse Balies), která sdružuje 8 regionálně
členěných vlámsky hovořících komor.
Kromě toho také ještě existuje Komora advokátů Nejvyššího soudu (Ordre des avocats à la Cour
de cassation).2
Komory a jejich fungování jsou obecně upraveny v občanském soudním řádu3 - hlasování
do vedení komor upravuje čl. 460, ve kterém však není stanoven konkrétní způsob hlasování.

2

Vlaamse Balies. Dostupné z: https://www.advocaat.be/vlaamse-balies.
CODE JUDICIAIRE. Dostupný z:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101053&la=F.
3

PI 5.408

12

Asociace francouzsky a německy mluvících komor
Z francouzskojazyčných komor je největší bruselská advokátní komora.4 V jejích vnitřních
předpisech5 je v čl. 3.6.7 upraveno elektronické hlasování ve volbách do jejích orgánů.
Francouzskojazyčná bruselská advokátní komora si tímto způsobem volí zástupce do své advokátní
rady (Conseil de l’Ordre), její předsedy a místopředsedy a další hodnostáře (čl. 3.6.6. vnitřních
předpisů).
Čl. 3.6.7.
„Pokud advokátní rada (Conseil de l’Ordre) nerozhodne jinak, volby se konají elektronicky.
Pozvánku k hlasování zasílá předseda volební komise nejpozději v pátek předcházející volbám
e-mailem všem volícím advokátům, kteří mají na sekretariátu komory registrovanou svou
osobní e-mailovou adresu nejpozději 10 dnů před volbami. Advokátům, kteří k tomuto datu
nemají zaregistrovanou osobní e-mailovou adresu, je výzva k hlasování zaslána poštou nebo
faxem. Pozvánka obsahuje kromě období, během kterého lze hlasovat, úkony, které je třeba
provést, aby se hlasování uskutečnilo a to, že elektronicky lze hlasovat, vyjma všech dalších
způsobů připojení se k hlasovací platformě, také v prostorách komory, a to v datech
vymezených v pozvánce.
Je přípustné, aby volící advokát pověřil zástupce, aby hlasoval jeho jménem. Advokát, který
obdržel pozvánku k hlasování e-mailem, sdělí svému zástupci své „uživatelské jméno“ a své
„heslo“, tak aby zástupce mohl hlasovat jeho jménem na hlasovací platformě, nebo udělí
zástupci plnou moc a předá mu kopii svého profesního průkazu nebo, není-li to možné,
občanského průkazu, aby mohl platně hlasovat jeho jménem v prostorách komory. V případě,
že volící advokát obdržel výzvu k hlasování poštou nebo faxem, musí zástupce, aby hlasování
bylo platné, hlasovat v prostorách asociace s plnou mocí a kopií profesního průkazu.
Délku trvání elektronického hlasování stanoví předseda volební komise, nesmí však být kratší
než pět hodin. Po ukončení hlasování jsou výsledky hlasování předloženy předsedovi volební
komise, který je sdělí předsedovi.“
Hlasuje se tedy primárně elektronicky s tím, že je možné hlasovat osobně v prostorách komory. Je
možné tímto způsobem hlasovat i v zastoupení.
Co se týče samotné Asociace francouzsky a německy mluvících komor, členy jejího valného
shromáždění jsou primárně předsedové jednotlivých komor – neprobíhají do ní tedy žádné zvláštní
volby (čl. 4 Předpisu o vnitřním fungování Asociace francouzsky a německy mluvících komor).6

4

Emmanuel Plasschaert est le futur bâtonnier de l'Ordre français du barreau de Bruxelles. Dostupné z:
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_emmanuel-plasschaert-est-le-futur-batonnier-de-l-ordre-francais-dubarreau-debruxelles?id=10527524#:~:text=L'Ordre%20francophone%20du%20barreau,Paris%20et%20celui%20de%20Montr%
C3%A9al.
5
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR. Dostupné z: http://barreaubruxelleslalettre.be/document/divers/recueil_roi_060315.pdf
6
Règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgiqu. Dostupné z:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2001091736.
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Vlámská advokátní asociace
Vlámská advokátní organizace má 80členné valné shromáždění – jeho členové jsou buď osoby
volené komorami nebo určené zákonem. Komory pořádají volby, ve kterých volí jak členy valného
shromáždění, tak i členy svých vlastních orgánů (čl. 4 Předpisu o vnitřním fungování Vlámské
advokátní organizace).7
Předpis o vnitřním fungování Vlámské advokátní organizace nestanovuje detaily o způsobu
hlasování. Valné shromáždění – funguje jako „parlament“ - hlasuje se osobně a je třeba určitý
počet přítomných členů pro usnášeníschopnost (čl. 5 předpisu). Vnitřní předpis také zvlášť upravuje
volbu předsedy Vlámské advokátní organizace (čl. 7) valným shromážděním – prostředky nejsou
upraveny, avšak v roce 2020 byla tato volba provedena online.8
Bulharsko
V Bulharsku působí alespoň jedna samostatná a autonomní advokátní komora (Адвокатска
колегия) v každém soudním obvodu regionálního soudu. Regionálních advokátních komor je
v Bulharsku celkem 27.9 Regionální advokátní komory jsou podřízené Nejvyšší advokátní komoře
(Висш адвокатски съвет), která sídlí v Sofii. Organizaci advokátních komor a postup při volbách
upravuje zákon o advokacii (ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА).10
V jednotlivých advokátních komorách v regionech probíhají na shromážděních volby do orgánů
daných komor (volí se členové rady spolu s jejich náhradníky, předseda, kontrolní rada, členové
kárného tribunálu a jeho předseda) a vybírají se reprezentanti za danou komoru na shromáždění
Nejvyšší advokátní komory (čl. 82, 99). Na shromážděních regionálních komor je možné hlasovat
osobně nebo je možné k hlasování zmocnit některého z ostatních advokátů, kteří jsou členy dané
komory. Osoby zmocněné k volbě za jiného advokáta musejí toto sdělit komoře alespoň jeden den
předem. Jeden zmocněnec smí takto při hlasování zastupovat pouze jednoho svého kolegu (čl. 81
odst. 6 – 8). Hlasování je vždy tajné, je prováděno za pomoci neprůhledných obálek a vkládání
hlasů do volebních uren (čl. 105). Zákon neobsahuje zmocnění ke konání voleb do orgánů komor za
pomoci elektronického nebo korespondenčního hlasování.
Shromáždění Nejvyšší advokátní komory se koná alespoň jednou ročně a sestává z reprezentantů
jednotlivých komor, kdy jeden reprezentant (delegát) zastupuje 40 advokátů regionální advokátní
komory (čl. 112). Shromáždění Nejvyšší advokátní komory se smějí účastnit i příslušníci orgánů
jednotlivých komor a orgánů Nejvyšší komory, nemají však při volbách do orgánů hlasovací právo.
Shromáždění Nejvyšší advokátní komory volí za pomoci tajného hlasování některé své orgány,
konkrétně předsedu, radu, členy nejvyššího kárného tribunálu komory a nejvyšší kontrolní rady
(čl. 111). Z textu zákona vyplývá, že shromáždění Nejvyšší advokátní komory probíhá prezenčně
za přítomnosti jednotlivých delegátů.

7

Reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies. Dostupné z: https://www.baliebrussel.be/wpcontent/uploads/2020/04/KB_2020-03-18_Reglement-van-orde-OVB.pdf.
8
Nieuwe voorzitter Orde van Vlaamse Balies gekozen in volledig digitale stemming. Dostupné z:
https://www.lexgo.be/nl/nieuws/2020/05/nieuwe-voorzitter-orde-van-vlaamse-balies-gekozen-in-volledig-digitalestemming,136299.html.
9
Legal professions - Bulgaria. Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-bgen.do?member=1#n05ꓼ Адвокатски колегии. Dostupné z: https://www.vas.bg/bg/c/advokatski-kolegii.
10
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА. Чл. 78 a násl. Dostupné z: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135486731.
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Česká republika
Advokátní komora v České republice není vnitřně strukturovaná na regionální komory tak jako
v řadě evropských zemí. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, upravuje
výběr členů orgánů České advokátní komory pouze omezeně. Česká advokátní komora podrobně
reguluje volby svých orgánů Stálým volebním řádem11, který stanovuje v čl. 1, že „Sněm volí přímou
a tajnou volbou na dobu stanovenou zákonem
a) členy a náhradníky představenstva České advokátní komory,
b) členy kontrolní rady,
c) členy kárné komise,
d) členy odvolací kárné komise.“
Volit orgány České advokátní komory může každý advokát a usazený evropský advokát, který je při
volbě přítomen na sněmu a převzal hlasovací lístky (čl. 2 Stálého volebního řádu). Každý oprávněný
advokát hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (čl. 9 odst. 1 Stálého volebního řádu). Hlasování
je tajné. Oprávněný advokát hlasuje tak, že po provedení úprav vloží hlasovací lístky do hlasovací
obálky a hlasovací obálku vloží před členy volební komise do hlasovací schránky (čl. 9 odst. 3 a 5
Stálého volebního řádu). „Sněm je schopný se unášet bez ohledu na počet přítomných advokátů.
Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných advokátů. Při volbě
členů a náhradníků orgánů Komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům
advokáty, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát
získal nadpoloviční většinu hlasů advokátů, kteří se zúčastnili volby“ (§ 42 odst. 5 zákona).

Dánsko
V Dánsku advokáty sdružuje jediná komora, a to Dánská advokátní komora (Danske
Advokatsamfundet). Komora má své stanovy, kde je určen způsob jejího řízení a organizace –
změny stanov podléhají schválení ministra spravedlnosti (viz stanovy Dánské advokátní komory).12
Pravidelná schůze všech členů komory (§ 5 a násl. stanov), se koná jednou za každé dva roky.
Komoře předsedá 15členná rada. V každém z osmi dánských regionů (Advokatkredsen) dále působí
regionální rady.13 Ty jsou voleny na schůzích, kterých se účastní všichni právníci z regionu.
Na schůzích všech advokátů komory i na regionálních schůzích se hlasuje osobně zvednutím ruky.
Je však zároveň i možné hlasovat s plnou mocí za další advokáty, v případě celostátní schůze je
možné zastupovat dalších 5 advokátů (§ 9 odst. 2 stanov) a v případě regionální schůze další 2
advokáty (§ 53 odst. 4 stanov).
Na základě zákona lze rozlišit:
1) Volby předsedy a místopředsedů advokátní rady – jsou voleni všemi advokáty, kteří jsou
členy komory, ve všeobecných volbách (§ 11). Tyto volby je možné provést elektronicky,
rozhodne-li tak advokátní rada. Advokátní rada pak rozhoduje o detailech elektronického
hlasování, s tím že musí zaručit bezpečnost a anonymitu hlasování (§ 9a stanov).

11

STÁLÝ VOLEBNÍ ŘÁD SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/staly-volebni-radsnemu-250418.doc
12
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Dostupné na:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/150.
13
Om advokatkredsene og kredsbestyrelserne. Dostupné z:
https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatkredse/OmAdvokatkredsene.aspxꓼ
Advokatkredsen. Dostupné z:
https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatkredse/Advokatkredsene.aspx.
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2) Volby členů advokátní rady a členů regionálních rad. Ostatních 14 členů advokátní rady je
voleno na regionálních schůzích (§ 12). Členové regionálních rad jsou voleni na regionálních
schůzích (§ 47). Volby členů rady komory a volby regionálních rad je v souladu s § 53a
stanov možné provést elektronicky, rozhodne-li tak rada komory.
Z výše uvedeného lze uzavřít, že pokud se konají volby do vedení komory, ať už celostátního nebo
regionálního, je možné rozhodnout, že se bude hlasovat elektronicky. Jinak se však v Dánské
advokátní komoře na shromáždění advokátů, ať už celostátním nebo regionálním, hlasuje osobně.

Estonsko
V Estonsku existuje pouze jedna advokátní komora, a to Eesti Advokatuur (Estonian Bar
Association). Její fungování se řídí zákonem o advokátní komoře14 a interními předpisy (zejména
jednacím řádem), které schvaluje valné shromáždění (§ 9 zákona) scházející se řádně alespoň
jednou ročně. Hlasovací právo na valném shromáždění mají všichni advokáti (§ 7 zákona). Členy
estonské advokátní komory jsou kromě advokátů též „advokátní úředníci“, kteří pracují
pro advokáty (§ 22). Advokátní úředníci jsou členové valného shromáždění, nemají však hlasovací
právo (§ 7 odst. 1 zákona).
Standardně se valné shromáždění koná fyzicky za osobní účasti advokátů, kteří se na něj dostaví (§
8 zákona). Na návrh představenstva však může valné shromáždění schválit usnesení i bez jeho
svolání. V tomto případě může být hlasováno elektronicky (§ 81 zákona). To však neplatí o volbě do
orgánů komory (§ 81 odst. 4 zákona), při které by se mělo hlasovat osobně, bez možnosti hlasování
elektronickými prostředky. Při hlasování je možné se nechat zastoupit jiným advokátem, přičemž
advokát smí takto zastupovat pouze jednoho dalšího advokáta (§ 7 odst. 6 zákona). Hlasování o
obsazení orgánů komory je vždy tajné (§ 8 odst. 3 zákona).

Finsko
Ve Finsku existuje jediná Finská advokátní organizace (Suomen Asianajajaliitto), která sdružuje
všechny advokáty v zemi. Jejím nejvyšším orgánem je Delegace (Valtuuskunta) – jedná se o jakési
shromáždění, čítající 63 členů. Delegace se schází jednou za půl roku a volí předsednictvo
(výkonnou radu) komory.15 Delegace je usnášeníschopná, když je přítomna alespoň polovina členů
(čl. 20).
Členové Delegace jsou voleni z 12 regionálních poboček komory a to proporcionálně podle počtu
členů regionálních poboček.16 Podle čl. 17 Stanov advokátní komory17 jsou členy Delegace:
zástupce zvolený regionální pobočkou za každých 40 advokátů, kteří jsou jejími členy. Dále
za každou regionální pobočku, nezávisle na počtu advokátů, jsou jejími členy předseda a
místopředseda pobočky (čl. 17, čl. 29). Členové Delegace jsou voleni na tři roky (čl. 17).
Stanovy počítají s osobní účastí na Delegaci, viz náhrada cestovních nákladů členům (čl. 19). O tom,
že by se ve Finsku volilo on-line, se nezmiňují dostupné právní předpisy a ani taková informace není
dohledatelná. Pravděpodobně se tedy on-line volba nepoužívá.

14

Advokatuuriseadus/Bar Association Act. Dostupný z:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013022/consolide.
15
Valtuuskunta. Dostupné z: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/valtuuskunta/.
16
Paikallisosastot. Dostupné z: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/paikallisosastot/.
17
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta. Dostupné na:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120540?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Asianajajaliitt
o.
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Francie
V pevninské části Francie i v zámoří celkem existuje 161 advokátních komor (Ordre des avocats/
Barreau), z nichž každá je přidružena k regionálnímu soudu (Tribunal de grande instance). Advokáti
zapsaní v regionální komoře jsou ve své činnosti do určité míry teritoriálně omezení. Každá komora
je vedena předsedou (bâtonnier) a je řízena advokátní radou (Conseil de l'ordre). Zastřešující
organizací je Národní rada advokátních komor (Conseil national des barreaux), která reprezentuje
právnickou profesi při jednání s veřejnými orgány a zajišťuje to, aby profesní pravidla a zvyklosti
byly harmonizovány.18
Volby do pařížské advokátní komory
Největší z advokátních komor je Barreau de Paris, která sdružuje pařížské advokáty, přičemž jejími
členy je téměř polovina advokátů ve Francii.19 Členové Barreau de Paris volí předsedy,
místopředsedy a zástupce do své advokátní rady (Conseil de l'ordre), stejně jako do Národní rady
advokátních komor (Conseil national des barreaux). Chod komory se řídí vnitřními předpisy
pařížské advokátní komory.20 Volby jsou řešeny v čl. P.65. a v příloze 1 organizace voleb. Způsob
hlasování je upraven v čl. 5 této přílohy.
Podle článku 5 přílohy č. 1:
„Hlasování se koná v den a v čas, případně místě, které každý rok stanoví advokátní rada.
V den voleb se hlasování každého hlasujícího právníka zaznamenává potvrzením jeho
elektronického hlasu, nebo případně, pokud Rada rozhodla o papírovém hlasování, jeho
podpisem připojeným proti jménu právníka na seznamu pro hlasování.“
Jak plyne z článku 5, komora primárně hlasuje elektronicky.
V Čl. 5.1 jsou dále rozvedeny podrobnosti o elektronickém hlasování pro všeobecné volby:
5.1.1 Každému advokátu, který je voličem, je zaslán (poštou) důvěrný kód, který mu umožňuje
hlasovat při elektronickém hlasování za zabezpečených podmínek hlasování schválených
advokátní radou. Advokátní rada může rozhodnout o alternativní možnosti získat kód
v digitální podobě, v rámci svého zabezpečeného osobního prostoru, nahrazující zaslání kódu
poštou.
Dále jsou upraveny detaily elektronického hlasování.
Čl. 5.2 dále upravuje možnost hlasování v zastoupení při písemném hlasování (za pomoci
papírových hlasovacích lístků) v doplňujících volbách.
Poslední volby v rámci pařížské advokátní komory proběhly ve dnech 24. až 26. listopadu 2020.
Volil se předseda a místopředseda advokátní rady komory, 1/3 členů advokátní rady a zástupci
do Národní rady advokátních komor. Rada rozhodla, že volby budou pouze elektronické a byly
umožněny tři způsoby, jak postupovat při hlasování: i) volba advokátním klíčem bez nutnosti
zaslání kódu, ii) zaslání kódu poštou, iii) vyzvednutí si kódu na webové stránce.21, 22

18

NOVÁKOVÁ, Markéta. Advokátní komory v EU - povinnost členství a kárná odpovědnost.
QUI SOMMES-NOUS ?. Dostupné z: http://www.avocatparis.org/qui-sommes-nous.
20
Règlement intérieur du Barreau de Paris. Dostupné z: http://www.avocatparis-bdd.org/ribp.htm.
21
Elections ordinales 2020 VOTER : MODE D’EMPLOI. Dostupné z:
http://dl.avocatparis.org/com/mailing2020/comment_voter_v2.html.
22
Elections ordinales 2020. Dostupné z: http://www.avocatparis.org/elections-ordinales-2020.
19
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Národní rada advokátních komor
Volby do Národní rady advokátních komor (Conseil national des barreaux) jsou poměrně
komplikované – generální shromáždění Národní rady se skládá z 82 členů, kteří jsou voleni
částečně advokáty a částečně advokátními radami.23 Tyto volby by podle všeho měly probíhat podle
pravidel jednotlivých komor. Jinak se fungování Národní rady advokátních komor řídí dle vnitřních
předpisů Národní rady advokátních komor.24
Chorvatsko
Advokáti v Chorvatsku jsou jak členy regionální advokátní komory, tak i členy celostátní advokátní
komory.25 Advokátních komor v jednotlivých regionech působí v Chorvatsku celkem 1626, přičemž
příslušnost k regionální advokátní komoře se řídí místem sídla kanceláře advokáta (čl. 28 Statutu
komory).
Otázka voleb a způsobu hlasování v nich je upravena Statutem Chorvatské advokátní komory
(Statut hrvatske odvjetničke komore).27 Volby jsou pořádány na shromážděních regionálních
advokátních komor, kde si shromáždění volí své orgány a zároveň vybírá zástupce na shromáždění
celostátní komory, které na shromáždění regionálních komor časově navazuje (čl. 30 a 6). Počet
zástupců regionálních advokátních komor se odvíjí od počtu členů regionální komory, přičemž
jeden reprezentant připadá na 50 členů komory. Dále jsou členy shromáždění nejvýznamnější
funkcionáři celostátní advokátní komory a představitelé regionálních komor (čl. 6). Statut není
specifický ohledně procedury voleb na regionálních shromážděních. Způsob hlasování
pravděpodobně upravují vnitřní předpisy jednotlivých komor, ty však nejsou dostupné, neboť
jednotlivé regionální advokátní komory nemají vlastní webové stránky.
Regionální advokátní komory taktéž vysílají své zástupce do Řídicí rady Chorvatské advokátní
komory (čl. 7 odst. 1 bod 7, čl. 17), přičemž vždy jeden zástupce reprezentuje 200 advokátů dané
regionální advokátní komory. Zbytek Řídicí rady tvoří významní funkcionáři celostátní advokátní
komory, představitelé regionálních komor a místní zástupci působící v nadnárodních organizacích
zastupujících advokáty jako stav (International Bar Association a Council of Bars and Law Societies
of Europe) (více čl. 17).
Shromáždění Chorvatské advokátní komory je oprávněno volit a odvolávat funkcionáře komory
jako například předsedu komory nebo členy kontrolní rady atd. (čl. 7).28 Ze Statutu vyplývá, že volby
členů orgánů na shromáždění na celostátní úrovni probíhají prezenčně (viz čl. 11).

23

Le fonctionnement du Conseil national des barreaux. Dostupné z: https://www.cnb.avocat.fr/fr/lefonctionnement-du-conseil-national-des-barreaux.
24
REGLEMENT INTERIEUR DU CNB. Dostupné z: https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/cnb-org-reglementinterieur-cnb_consolide_2018-03.pdf.
25
About us. Dostupné z: http://www.hok-cba.hr/en/about-us.
26
Odvjetnički zborovi. Dostupné z: http://www.hok-cba.hr/hr/odvjetnicki-zborovi.
27
Statut. Dostupné z: http://www.hok-cba.hr/hr/statut-0.
28
Z fotografie a popisku na webových stránkách komory je zřejmé, že i v roce 2020 během pandemie se konalo
shromáždění Chorvatské advokátní komory prezenční formou, přičemž byla uplatňována opatření mající za cíl zajistit
bezpečí zástupců, například za pomoci zajištění rozestupů mezi nimi. Održana redovita sjednica Skupštine Hrvatske
odvjetničke komore. Dostupné z: http://www.hok-cba.hr/hr/odrzana-redovita-sjednica-skupstine-hrvatskeodvjetnicke-komore.
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Irsko
V Irsku jsou advokáti rozděleni do dvou skupin – solicitors (pro tyto advokáty je typická činnost
spíše na administrativní bázi, převážně „od stolu“) a barristers (pro ně je typické vyjednávání a
zastupování klientů u soudu). Každá ze skupin má svoji komoru. V případě solicitors se jedná
o Irskou právnickou společnost (Law Society of Ireland), organizací sdružující barristers je pak Irská
advokátní komora (Bar Council of Ireland).29
Irská advokátní komora
Vrcholným orgánem je Generální rada (General Council of the Bar of Ireland), která vykonává
správu, regulaci a kontrolu v oblasti povolání „barristerů“, jak plyne ze stanov Generální rady,
článku 1 A.30 Generální rada je volena v rámci dvou volebních obvodů. V jednom volí pouze
„právníci senioři“ a ve druhém „právníci junioři“ (čl. 21 stanov GR). Generální rada vždy včas stanoví
způsob, jakým bude volba probíhat – může například umožnit volbu poštovním hlasováním (čl. 24).
Pokud jde o volbu předsedy Generální rady, v případě, že jsou nominováni dva nebo více kandidátů,
uskuteční se volba poštovním hlasováním, ne méně než dva a více než pět dní po ukončení
nominací (čl. 27 A, iii). Obdobný proces nastává i v případě volených funkcí stálých výborů v rámci
komory (čl. 27 B).
Irská právnická společnost
Řídicím orgánem Irské právnické společnosti je Rada složená ze 48 členů (4 provinční delegáti jsou
voleni členy svých provincií, 13 mimořádných členů je nominovaných konkrétními organizacemi a
31 řádných členů je volených členy Irské právnické společnosti) (viz schéma dostupné zde).31
Pokud jde o oficiální specifikaci způsobu hlasování, je dostupná pouze pro registrované na webu
společnosti. Z dostupných informací lze však dovodit, že je umožněno korespondenční hlasování.32

Itálie
V Itálii je u každého soudu ustanovena místní advokátní komora (Consiglio dell'ordine), která je
složená z advokátů zapsaných v příslušném místním rejstříku. Zápis do rejstříku místní advokátní
komory je podmínkou výkonu profese advokáta. Na národní úrovni působí Národní rada
advokátních komor (Consiglio Nazionale Forense).33
V místních advokátních komorách je představenstvo komory možné volit elektronicky – stanovuje
to zákon z 12. června 2017 č. 113 o volbách do představenstva regionálních komor.34 Podle čl. 13
zákona lze volit elektronicky, pokud tak rozhodne představenstvo komory. Dále článek upravuje
detaily elektronické volby.

29

ALLEN, Catherine a Mason HAYES. Regulation of the legal profession in Ireland: overview. Dostupné z:
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-0089662?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
30
Constituion of the General Council of the Bar. Dostupné z:
https://www.lawlibrary.ie/media/lawlibrary/media/Constitution-of-the-General-Council-of-the-Bar-of-Ireland-20July-2020_final.pdf
31
The Council of the Law Society. Dostupné z: https://www.lawsociety.ie/globalassets/documents/aboutus/about/council/council-infographic.pdf
32
Nominations open for Law Society Council elections. Dostupné z: https://www.irishlegal.com/article/nominationsopen-for-law-society-council-elections
33
NOVÁKOVÁ, Markéta. Advokátní komory v EU - povinnost členství a kárná odpovědnost.
34
LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
Dostupný z: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/20/17G00125/sg.
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Volby do Národní rady advokátních komor jsou upraveny v čl. 34 zákona z 31. prosince 2012, č. 247
o nové regulaci právnické profese.35 Delegáty do Národní rady advokátních komor vysílá každá
místní komora, Národní rada advokátních komor následně volí své orgány. Detaily ohledně voleb
a způsobu hlasování v nich z předpisu neplynou, stejně jako, zda je možné volit elektronicky.

Kypr
Na Kypru působí Kyperská advokátní komora (ΠΑΓΚΥΠΡIΟΣ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) 36 a dále šest
samostatných regionálních advokátních komor.37 Právní úprava organizace Kyperské advokátní
komory a regionálních komor je upravena především v zákoně o advokátech (Ο περί Δικηγόρων
Νόμος).38
Prezident Kyperské advokátní komory je volen na valném shromáždění komory, které se koná
jednou za tři roky. Valné shromáždění Kyperské advokátní komory (čl. 21), stejně jako shromáždění
regionálních komor (čl. 19 odst. 1), se konají za fyzické přítomnosti členů. V případě valného
shromáždění Kyperské advokátní komory mohou členové hlasovat i ve svých regionálních komorách,
hlasování probíhá prezenční formou za pomoci hlasovacích lístků, přičemž tímto způsobem se
vybírá prezident a členové Rady Kyperské advokátní komory39 (čl. 21 zákona). Na této praxi se nic
nezměnilo ani v době pandemie covidu-19.40

Litva
V Litvě existuje jediná advokátní komora (Lietuvos advokatūra), která se řídí litevským zákonem
o advokacii41 a svými stanovami. Stanovy schvaluje nejvyšší orgán komory, kterým je valné
shromáždění, jehož se účastní všichni zapsaní advokáti, a zpravidla se koná jednou ročně.42 Valné
shromáždění kromě jiného volí členy rady komory, předsedu rady a další orgány komory a to
v souladu s procedurou upravenou ve stanovách (čl. 59 odst. 2 zákona).
Průběh valného shromáždění je upraven v čl. 59 litevského zákona o advokacii, konkrétně čl. 59
odst. 3 a 4 stanovuje, že:
3. „Valné shromáždění advokátů je usnášeníschopné, účastní-li se ho polovina advokátů
zapsaných v seznamu. Je-li to technicky možné, advokáti se mohou zaregistrovat, účastnit a
volit distančně, a to před konáním shromáždění nebo v jeho průběhu pomocí elektronických
prostředků (dále jen „distanční metoda“) v souladu s pravidly stanovenými radou komory.“

35

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Dostupný na:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/18/13G00018/sg.
36
ΠΑΓΚΥΠΡIΟΣ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Dostupné z: https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/
37
Dvě ze šesti regionálních komor se nacházejí na území kontrolovaném Severokyperskou tureckou republikou (dále
existuje advokátní komora v Nikósii, toto město je rozdělené). Webové stránky Kyperské komory jsou však pouze
v řečtině a angličtině. Je tudíž otázkou, do jaké míry v komoře působí i advokáti tureckého etnika z části ostrova, která
je kontrolována Severokyperskou tureckou republikou. Local Bar Associations. Dostupné z:
http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/local-bar-associations1
38
Ο περί Δικηγόρων Νόμος. Dostupné z: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_2/full.html
39
Radu Kyperské advokátní komory tvoří prezident Kyperské komory, předsedové regionálních komor, reprezentanti
volení vždy za každou regionální komoru a čtyři členové volení na valném shromáždění celostátní komory. History.
Dostupné z: http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/c-b-a/cba-profile/history
40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Dostupné z:
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/news/6315-2020-10-13-11-13-18
41
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMAS. Dostupné z: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229789/asr
42
General Meeting of Advocates. Dostupné z: https://www.advokatura.lt/general-meeting-of-advocates/.
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4. „Rozhodnutí valného shromáždění advokátů by měla být přijímána otevřeným hlasováním,
vyjma těch, u kterých je stanoveno jinak v tomto zákoně nebo ve Stanovách. Pokud advokát
hlasuje v otevřeném hlasování distanční metodou, jeho identita a výsledky jeho hlasování
musí být určitelné. V případě války, nouzového stavu, mobilizace, karantény nebo jiné krizové
situace se všechna rozhodnutí přijímají otevřeným hlasováním, pokud valná hromada
advokátů nerozhodne jinak.“
Ze zákona zcela jasně neplyne, zda je možné volit elektronicky i do orgánů komory. Tato otázka by
mohla být řešena například ve stanovách komory, ty nicméně nejsou dohledatelné. Podle všeho
by to však být možné mělo, minimálně v krizových situacích.
Podle článku 59 odst. 5 a 6 je též možné, aby advokátní rada rozhodla, že bude konáno pouze setkání
zástupců místo valného shromáždění. Počet a způsob určení zástupců určí stanovy. Takové setkání
zástupců je možné konat i distanční metodou. Zákon pak výslovně uvádí, že takové setkání zástupců
může nahradit funkci valného shromáždění i v případě voleb do orgánů komory.
V roce 2020 bylo valné shromáždění konáno částečně distančně – tedy živě ve Vilniusu a zároveň
byla část advokátů připojena on-line.43 Novela zákona, která upravila čl. 59 tohoto zákona tímto
způsobem, byla schválena v červnu 2020.44

Lotyšsko
Lotyšsko má jedinou advokátní komoru pro celou zemi (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija).
Výkon advokátní profese jakož i fungování komory se řídí lotyšským zákonem o advokacii.45
Nejvyšším orgánem komory je valné shromáždění všech advokátů (čl. 24 až čl. 32 zákona
o advokacii). Řádné valné shromáždění se svolává jednou ročně. Je usnášeníschopné, pokud se ho
účastní 1/3 zapsaných advokátů (čl. 27). Pokud se ho požadovaný počet advokátů neúčastní, musí
ho advokátní rada svolat znovu do jednoho měsíce; nepodaří-li se ani poté dosáhnout
požadovaného počtu účastníků, volba vedení se nekoná a do valného shromáždění konaného
v dalším roce pokračuje ve svých funkcích současné vedení (čl. 28). Na shromáždění se hlasuje
prostou většinou; když se volí vedení komory, hlasuje se tajně, jinak se hlasuje veřejně (čl. 31).
V zákoně není uvedena možnost distančního hlasování; tato možnost ani není dohledatelná
ve stanovách komory, ani v jiných dostupných zdrojích. I s ohledem na skutečnost, že je upraven
mechanismus pro opakované svolávání shromáždění, pokud se neúčastní dostatek advokátů, lze
předpokládat, že se počítá s osobní účastí členů komory.

Lucembursko
V Lucembursku se výkon advokacie řídí zákonem o profesi advokáta.46 Na jeho základě existují dvě
advokátní komory, a to Advokátní komora se sídlem v Lucemburku (Ordre des avocats à
Luxembourg) a Advokátní komora se sídlem v Diekirchu (Ordre des avocats à Diekirch) (viz čl. 7
zákona o profesi advokáta). Obě tyto advokátní komory mají strukturu danou zákonem o profesi
advokáta, a to valné shromáždění, kterého se zúčastní všichni advokáti, kteří jsou zapsáni
43

Šaukiamas visuotinis advokatų susirinkimas. Dostupné z: https://www.advokatura.lt/naujienos/harum-laboresomnesque-pri-no-copy2-copy/.
44
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas. Dostupné z:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7d30bef4b54c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-evwipkrvk
45
Latvijas Republikas Advokatūras likums. Dostupné zde v anglickém jazyce: https://likumi.lv/ta/en/en/id/59283advocacy-law-of-the-republic-of-latvia.
46
Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Dostupné z:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/08/10/n3/jo.
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do komory a jsou plně kvalifikováni pro výkon advokacie (čl. 12 zákona), představenstvo a
předsedu (čl. 11 zákona). Řádné valné shromáždění se koná jednou ročně, představenstvo může
také svolat mimořádné valné shromáždění (čl. 15 zákona). Valné shromáždění volí představenstvo
a předsedu, vždy na roční období (čl. 16 a čl. 20 zákona). Valné shromáždění je usnášeníschopné,
pokud se ho účastní více než polovina členů (čl. 14 odst. 1 zákona). Není-li této účasti dosaženo,
musí být valné shromáždění svoláno znovu, pak jsou rozhodnutí shromáždění platně přijímána
bez ohledu na počet účastnících se advokátů (čl. 14 odst. 2 zák.).
Platí, že volba členů představenstva je tajná a volí se prostou většinou hlasů (čl. 16 odst. 4 zák.).
Jak plyne z výše popsané právní úpravy, v Lucembursku je na valných shromážděních advokátních
komor vyžadována osobní účast.

Maďarsko
Maďarská advokátní komora (Magyar Ügyvédi Kamara) sestává z celostátní zastřešující organizace
a z 20 regionálních advokátních komor (čl. 1 odst. 8 Statutu). Otázky voleb do orgánů komor/y
upravují zákon o právní praxi47 (§ 144 a násl.), Statut Maďarské advokátní komory48 a řada vnitřních
předpisů49.
Hlavním orgánem Maďarské advokátní komory je shromáždění delegátů, které je tvořeno
150 delegáty, přičemž mezi tyto delegáty patří mimo jiné předsedové jednotlivých regionálních
komor nebo delegáti volení na shromáždění regionálních komor (čl. IV.1 Statutu, § 157 zákona).
Členská práva delegáti využívají osobně (čl. IV.1.2 Statutu). Shromáždění delegátů volí tajným
hlasováním předsedu, některé členy prezidia a komise Maďarské advokátní komory (čl. IV.2 a),
IV.15 Statutu, čl. 157 odst. 2 písm. a), 159 zákona o právní praxi).
Dle § 153 odst. 4 zákona o právní praxi: „Maďarská advokátní komora může ve svých předpisech
povolit používání elektronických telekomunikačních zařízení během nominace a elektronických
zařízení během sčítání hlasovacích lístků, a to pokud předpisy určují, která elektronická zařízení
mohou být použita, a podmínky a způsob jejich použití způsobem umožňujícím zajistit identifikaci
členů, kteří odevzdávají nominace během nominačního procesu a následně kontrolují
výsledky – i bez použití jakéhokoli elektronického zařízení - během sčítání hlasovacích lístků.“
Dle vnitřního předpisu, který upravuje volby na regionální úrovni (8/2018. (III. 26. Statutu) MÜK
nařízení o volbě a odvolávání představitelů komory)50 probíhají volby orgánů regionálních komor
(předsedy, předsednictva, komisí) a zástupců do shromáždění delegátů prezenčně na regionálních
shromážděních tajnou volbou za pomoci hlasovacích lístků (čl. 15, 16, 21). Není zde zmínka
o použití elektronických zařízení při nominaci kandidátů nebo sčítání hlasů, nicméně konkrétní
postupy pro využití elektronických prostředků mohou být upraveny v jiném z řady vnitřních
předpisů komory.
V současnosti, s ohledem na prevenci proti šíření onemocnění covid-19, bylo nařízeními předsedy
Maďarské advokátní komory umožněno pořádat shromáždění kolegiálních orgánů komory a

47

2017. évi LXXVIII. Törvény az ügyvédi tevékenységről. Dostupné z:
https://net.jogtar.hu/muk?docid=A1700078.TV&getdoc=1&searchUrl=/muk-kereso/gyors
48
A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya. Dostupné z: https://b2200d98-a0ba-44c2-b39c444faf48ae39.filesusr.com/ugd/1ea598_9754685178d149f4a90a8f6e83884c5d.docx?dn=Alapszabaly_MUK.docx
49
Odkazy na webové stránky Wolters Kluwer nefungují, pokud se zadají do vyhledávače napřímo. Je třeba navštívit
stránku Maďarské advokátní komory: https://www.mük.hu/szabalyozas, kde se nachází rozcestník na různé druhy
předpisů.
50
8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról. Dostupné z:
https://net.jogtar.hu/muk?docid=A18S0008.MUK&getdoc=1&searchUrl=/muk-kereso/gyors
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hlasovat na nich za pomoci elektronických prostředků i bez toho, aby byla fyzicky pořádána setkání
členů.51 Zjevně však jde o dočasná opatření, která platí v době epidemiologických omezení.

Malta
Maltská advokátní komora (Malta Chamber of Advocates/ il-Kamra tal-Avukati) reprezentuje své
členy, přičemž členství v Maltské advokátní komoře je pro advokáty dobrovolné.52 Volby do orgánů
komory upravuje její statut, přičemž poslední verze statutu byla přijata v roce 2017.53
Komoru řídí Rada (il-Kamra Tal-Avukati), která má deset volených členů, kteří jsou voleni
na shromáždění členů každé tři roky. Další tři členové rady mohou být kooptováni (čl. 43 a 72).
Rada na své první schůzi po každoroční valné hromadě volí ze svých členů předsedu,
místopředsedu, generálního tajemníka a dále úředníky pro vnější vztahy, finance, vzdělávání a
etiku (čl. 71).
Statut komory upravuje primárně pravidla pro prezenční hlasování na shromáždění členů komory.
Zároveň však v čl. 60 mimo jiné upravuje i možnost elektronického hlasování při volbě orgánů
komory:
„1) Dokud a pokud elektronické hlasování nebude zavedeno jako jediná možná metoda
hlasování, každý člen, který je oprávněn volit, by měl volit pomocí volebních lístků, které získá
v souladu s ustanoveními čl. 59.
2) Rada může také zavést nepovinné hlasování ve volbách elektronickými prostředky
za předpokladu, že všechny hlasy odevzdané elektronicky budou předány volebnímu komisaři
nejpozději v den nebo dříve, než musí volební komisař obdržet hlasovací lístek.
3) Člen, který odevzdal volební lístek v hlasování, nemůže zároveň hlasovat i elektronicky a
člen, který hlasoval elektronicky, nesmí zároveň odevzdat hlasovací lístek.“
Ve stanovách je dále v čl. 61 upraveno zavedení elektronické volby jako jediné metody hlasování
ve volbách:
„1) Rada může, pokud to považuje za proveditelné, zavést elektronické hlasování jako jedinou
metodu hlasování ve volbách (s výhradou přijetí přiměřených opatření, které umožní
hlasování členům se zdravotním postižením jinými prostředky).
2) Pokud Rada využila pravomoc uvedenou v čl. 61 odst. 1, vykládají se ustanovení těchto
stanov týkající se hlasování pomocí hlasovacích lístků s nezbytnými úpravami tak, že odkazují
pouze na elektronické hlasování.“
Z informací, které jsou dostupné na webových stránkách komory, vyplývá, že hlasování ve volbách
do rady advokátní komory v roce 2020 již probíhalo elektronickou formou. Ve smyslu čl. 61 stanov
rozhodla rada, že dané volby proběhnou pouze elektronickou formou.54

51

Nařízení předsedy Maďarské advokátní komory týkající se postupů pro setkávání se a hlasování v orgánech komory
za pomoci elektronických prostředků lze najít na webové stránce: https://www.mük.hu/elnoki-hatarozatok.
Podrobněji pravidla upravují například nařízení č. 5/2020. (IV. 15.) nebo 11/2020. (IX. 22.).
52
NOVÁKOVÁ, Markéta. Advokátní komory v EU - povinnost členství a kárná odpovědnostꓼ Legal professions - Malta.
Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-mt-en.do?member=1.
53
Statutes: (CaO 2017). Dostupné z: https://www.avukati.org/download/statutes-of-the-chamber-of-advocates/#.
54
AGM and upcoming elections. Dostupné z: https://www.avukati.org/2020/07/10/agm-and-upcoming-elections/ꓼ
Council 2020-2023 Election results. Dostupné z: https://www.avukati.org/2020/07/28/council-2020-2023-electionresults/.

PI 5.408

23

Německo
Spolková advokátní komora v Německu55 (Bundesrechtsanwaltskammer) se skládá z 28 relativně
samostatných advokátních komor, které jsou organizovány při vyšších regionálních soudech
(Oberlandesgerichts), přičemž 27 komor je regionálních a jedna je věcně příslušná Spolkovému
nejvyššímu soudu (Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof).56 Prezidenti samostatných
komor společně zasedají v rámci valného shromáždění na federální úrovni (Hauptversammlung),
jenž volí prezidium na federální úrovni (Präsidium).57 Prezidium je složeno z prezidenta, alespoň
tří viceprezidentů a pokladníka.58 Detaily průběhu voleb upravuje statut Spolkové advokátní
komory (Satzung der Bundesrechtsanwaltskammer)59, dle kterého volby probíhají osobně
za pomoci hlasovacích lístků (§ 29 a násl.).
Vedle těchto orgánů na federální úrovni působí i tzv. shromáždění pro stanovy
(Satzungsversammlung), které rozhoduje o úpravě vnitřních předpisů, které se aplikují vůči
advokátům například v oblasti etiky, specializace nebo povinností advokátů při výkonu profese.60
Shromáždění je voleno přímo členy samostatných advokátních komor, kdy je jeden zástupce
do tohoto shromáždění volen 2 000 advokáty (§ 191b odst. 1). Zajímavostí je, že společně s těmito
členy volenými ve svobodných, přímých a tajných volbách zasedají v rámci shromáždění i
prezidenti regionálních advokátních komor a členové prezidia, ti však nemohou hlasovat. V případě
volby
členů
shromáždění
pro
stanovy
spolkový
zákon
o
advokátech61
(Bundesrechtsanwaltsordnung) ve svém § 191b odst. 2 umožňuje advokátům korespondenční
hlasování poštou. Volba může probíhat taktéž elektronicky. Nominace do voleb musí být podepsána
alespoň deseti členy komory, v případě nominace do voleb ze strany členů komory při Spolkovém
nejvyšším soudu stačí podpis tří členů. Je patrné, že se zde zakotvila korespondenční volba
zejména z praktických důvodů s ohledem na množství pasivně i aktivně oprávněných.
Detaily ohledně úpravy voleb do orgánů jednotlivých komor zákon o advokátech nechává
na vnitřních předpisech komor (§ 64 zákona o advokátech). Volby členů představenstva (Vorstand)
ze strany členů komory (Mitgliedern der Kammer) dle zákona o advokátech musejí být tajné a přímé,
přičemž se volí za pomoci korespondenčního hlasování poštou. Úprava voleb může požadovat i
osobní hlasování na shromáždění komory, volby mohou proběhnout i elektronicky. Představenstvo
volí mezi svými členy prezidium, které sestává z prezidenta komory, viceprezidenta, tajemníka a
pokladníka (§ 78 zákona o advokátech).
Pro ilustraci, Saská advokátní komora ve svém volebním řádu62 (Wahlordnung zur Wahl des
Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Sachsen) v úvodním § 163 zakotvuje elektronické hlasování,
respektive korespondenční hlasování poštou in eventum. Elektronické volby probíhají
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Organisation. Dostupné z: https://brak.de/die-brak/organisation/
Die regionalen Rechtsanwaltskammern. Dostupné z: https://brak.de/die-brak/regionale-kammern/
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Ibid, Bundesrechtsanwaltsordnung. § 179, 180, 188. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/brao/
58
Das Präsidium der BRAK. Dostupné z: https://brak.de/die-brak/organisation/praesidium/
59
Satzung der Bundesrechtsanwaltskammer. Dostupné z: https://brak.de/die-brak/organisation/satzung-derbundesrechtsanwaltskammer/
60
Die Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Dostupné z: https://brak.de/diebrak/satzungsversammlung/
61
Bundesrechtsanwaltsordnung. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/brao/
62
Wahlordnung zur Wahl des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Sachsen. Dostupné z: https://www.raksachsen.de/documents/2020/10/wahlordnung-vorstand.pdf/
63
Dle § 1 volebního řádu Saské advokátní komory: „Členové advokátní komory volí členy představenstva z navržených
členů tajně a přímo elektronickým hlasováním. Jestliže se objeví skutečné či vážné překážky elektronického hlasování,
volební komise může, po vyslyšení prezidia, s odchýlením od věty první, rozhodnout o korespondenčním hlasování
poštou.“
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na zabezpečeném elektronickém volebním portále po dobu 21 dní (čl. 12 a 13 volebního řádu).
Volební řád mimo jiné upravuje i postup volební komise v případě, že dojde k technické chybě, a
dále také povinnost zveřejnit určitá volební data, aby byla zachována možnost veřejné kontroly.
Nizozemsko
Existence Nizozemské advokátní komory (Nederlandse Orde van Advocaten) je zakotvena zákonem
o advokacii64 (Advocatenwet). Nizozemská advokátní komora se územně člení na 11 lokálních
advokátních komor (lokale orden van advocaten), které územně odpovídají tamějším obvodům
regionálních soudů.65 Každá lokální komora má v čele radu (raad van de orde) s děkanem (deken).
Zastřešující advokátní komora je vedena generální radou (algemene raad) s generálním děkanem
(algemeen deken), jež jsou voleni radou reprezentantů (college van afgevaardigden). Členy rady
reprezentantů, stejně jako příslušníky orgánů své komory, volí lokální komory na shromáždění
svých členů (čl. 17 a násl. zákona o advokacii).
Postupu při volbách, a to jak na lokální, tak i celostátní úrovni, se věnuje čl. 37 a násl. zákona.
Shromáždění i volby do orgánů komor se konají prezenčně. Proces hlasování předepisuje povinnost
použít zapečetěné a nepodepsané hlasovací lístky. Další ustanovení taktéž implikují prezenční volbu
bez možnosti jejího konání korespondenčně anebo online, a to jak pro celostátní, tak i lokální komory
(čl. 41 odst. 2 zákona).
Polsko
V Polsku mohou právní služby poskytovat advokáti a tzv. právní poradci.66 I přesto, že praktické
rozdíly mezi postavením advokátů a právních poradců jsou marginální67, následující text se zaměří
pouze na organizaci voleb do orgánů v rámci polské advokacie.
V zemi působí 24 advokátních komor (Izby adwokackie), které jsou nadány značnou autonomií,
mají vlastní orgány a vedou seznamy místně příslušných advokátů.68 Hranice mezi komorami jsou
určeny Nejvyšší radou, která bere v úvahu především teritoriální členění soudní správy (čl. 38).
Dále v zemi působí zastřešující organizace - Polská advokátní komora (Adwokatura Polska), která
je tvořena všemi advokáty a koncipienty v zemi.69
Základní právní úpravu ohledně voleb do orgánů komor lze nalézt především v zákoně o advokacii
(Prawo o adwokaturze).70 Členové nejvyššího orgánu celostátní komory71 - Nejvyšší rady advokacie
(Naczelna Rada Adwokacka), jsou voleni na Národním kongresu komory (Krajowy Zjazd
Adwokatury), který se skládá z delegátů volených na shromážděních jednotlivých regionálních
komor (čl. 40, 54, 56 zákona o advokacii). Na shromážděních regionálních komor jsou voleni taktéž
64

Advocatenwet. Dostupné z: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002093/2020-07-01
Over de NOvA – Organisatie. Dostupné z: https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/organisatie-van-de-novaꓼ
THE NETHERLANDS BAR. Dostupné z: https://www.advocatenorde.nl/english
66
Postavení právních poradců upravuje i samostatný zákon. USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dostupné z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/radcowie-prawni-16790947
67
Na rozdíl od advokátů mohou být právní poradci zaměstnanci jiných subjektů. Legal professions – Poland. Dostupné
z: https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-pl-en.do?member=1#n09
68
Izby adwokackie. Dostupné z: http://www.nra.pl/izby-adwokackie-27/; Adwokatura Polska. Dostupné z:
http://www.nra.pl/adwokatura-polska/#EN_PL
69
USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. čl. 2. Dostupné z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzudziennik-ustaw/prawo-o-adwokaturze-16790926
70
USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dostupné z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennikustaw/prawo-o-adwokaturze-16790926
71
Izby Adwokackie. Dostupné z: http://www.nra.pl/izby-adwokackie-27/, http://www.nra.pl/adwokaturapolska/#EN_PL
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členové rady dané komory a její děkan (čl. 40). Volby do orgánů Polské advokátní komory a
regionálních komor se mají konat za pomoci tajného hlasování (čl. 11). Zákon neupravuje detaily
ohledně toho, jak by měly být volby do orgánů regionálních komor nebo celostátní komory pořádány
za běžných okolností. Předpisy regulující proces voleb do orgánů celostátní komory a regionálních
komor přijímá Národní kongres (čl. 56 bod 6). Pravidla pro volbu delegátů naproti tomu určuje
Nejvyšší rada komory (čl. 58 bod 12). Tato pravidla bohužel nebyla dohledatelná.
Nicméně dle čl. 14ha72 zákona č. 1842 z 2. března 2020 (který byl později doplněn zákonem z 12.
února 2021) je možné konat volby delegátů do Národního kongresu na shromáždění regionálních
komor vzdálenou formou po dobu stavu epidemické hrozby nebo za stavu epidemie vyhlášeného z
důvodu šíření covidu-19. Dále zákon umožnil konání schůzí shromáždění regionálních komor nebo
Národního kongresu vzdálenou formou a pořádání voleb na těchto schůzích. Vzdálenou formou je
myšlena účast oprávněných osob bez nutnosti osobní přítomnosti na stejném místě za použití
elektronických prostředků. „Takto konané volby a přijatá rozhodnutí jsou platná bez ohledu na
počet oprávněných osob, které se zúčastnily. Požadavek notifikace návrhu usnesení je považován
za splněný v případě, kdy je návrh zaslán na poslední známou adresu oprávněné osoby“, určenou
dle místní regulace (čl. 14ha odst. 2). Nejvyšší rada advokacie by měla upravit způsob fungování
regionálních komor a Národního kongresu během stavu epidemické hrozby a stavu epidemie
z důvodu šíření covidu-19, stejně jako způsob pořádání voleb (§ 14ha odst. 3a). Na organizaci
komory právních poradců se dočasně uplatnily obdobné úlevy (čl. 14ha odst. 1a).
Portugalsko
Volby do orgánů portugalské advokátní komory (Ordem dos Advogados) se konají jak na celostátní,
tak i na regionální úrovni. Advokátní komora má jako celek národní rozsah a zároveň je vnitřně
strukturovaná do sedmi regionů, které mají sídla ve městech Lisabon, Porto, Coimbra, Évora, Faro
a dále působí v autonomních oblastech Azorské ostrovy a Madeira (čl. 2 Statutu portugalské
komory advokátů).
Volby do jednotlivých orgánů národní komory i regionálních orgánů upravuje Statut portugalské
komory advokátů.73 Volba celonárodních orgánů, tedy předsedy, generální rady, vyšší rady a
fiskální rady se koná na všeobecném shromáždění advokátní komory (čl. 34), které je tvořeno
všemi advokáty, kteří mají platnou registraci (čl. 33).
V každém regionu je součástí komory regionální shromáždění, které je tvořeno všemi advokáty
registrovanými v daném regionu, kteří mají stále platnou registraci. Na regionálních
shromážděních jsou mimo jiné voleni členové regionální rady a etické rady (čl. 51). Dle čl. 13 odst.
2 Statutu se volby předsedy, generální rady, vyšší rady, fiskální rady, regionálních a etických rad
konají vždy ve stejném dni. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že advokáti pravděpodobně mohou
na regionálních shromážděních vybírat osoby do orgánů jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
Hlasování je tajné a povinné74, může být provedeno osobně, elektronickými prostředky, pokud to
stanoví platná volební pravidla, nebo korespondenční formou za pomoci korespondence
72

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Art. 14ha. Dostupné z:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiemprzeciwdzialaniem-i-18966440ꓼ Pod koniec stycznia adwokaci z Warszawy zamierzają wybrać swoje władze. Dostupné
z: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wybory-w-warszawskiej-izbie-adwokackiej-pod-koniecstycznia,505532.html
73
Estatuto da Ordem dos Advogados. Dostupné z: https://portal.oa.pt/ordem/regras-profissionais/estatuto-daordem-dos-advogados/.
74
Více viz čl. 14 odst. 4 až 6 Statutu portugalské advokátní komory.
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adresované dle okolností předsedovi celostátní komory nebo předsedovi regionální rady (čl. 14 odst.
2). V případě korespondenčního hlasování je hlasovací lístek doprovázen dopisem s podpisem
voliče, který je buď ověřený, nebo uznaný entitou s kompetencí k tomuto účelu.
Volební pravidla přijatá v roce 2019 (nařízení č. 624/2019)75 již počítají s elektronizací voleb do všech
orgánů komory. K volbě je využívána platforma, která zajišťuje pravost a tajnost volby a možnost
kontroly celého volebního procesu (čl. 15). Elektronické hlasování může probíhat během jednoho
až pěti dnů (čl. 16). Volební platforma je dostupná na nezávislé technologické infrastruktuře, která
nepoužívá zdroje, které jsou vlastněny nebo řízeny advokátní komorou (čl. 20). Přístup do
platformy je chráněn autentifikací voliče, kdy volič musí zadat svoji identifikaci a PIN, přičemž oba
tyto údaje jsou voličům zasílány předem ve dvou samostatných dopisech (čl. 18). Pravidla upravují
také poskytování asistence při volbě fyzicky v sídlech komory v regionech, kdy mají voliči možnost
získat náhradní vstupní kódy do platformy v případě jejich ztráty (čl. 16 odst. 4, 19, 23).
Rakousko
Rakouská advokátní komora76 (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) zastřešuje 9
autonomních zemských komor (Die Rechtsanwaltskammern). Základními prameny, jež upravují
organizaci autonomních komor i zastřešující komory, jsou zákon o advokátech77
(Rechtsanwaltsordnung) a stavovské předpisy, zejména pak jednací řád rakouské advokátní
komory78 (Geschäftsordnung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages). Na zastřešující
úrovni se mezi volené orgány řadí reprezentativní shromáždění (Vertreterversammlung) a
prezidium (Präsidium), svým způsobem i rada zemských prezidentů (Präsidentenrat). Na úrovni
zemských komor se volí prezident (Präsident), viceprezidenti (Präsidenten-Stellvertreter), další
členové předsednictva a delegáti (Delegierte).
Zákon o advokátech ve svém čl. 24 odst. 379 stanovuje, že se zemské volby konají prezenčně, pokud
jednací řád dané zemské komory výslovně neupravuje korespondenční hlasování, tím se nicméně
primárně myslí pouze právo korespondenčního hlasování každého jednotlivého advokáta společně
s konáním předpokládaného prezenčního plenárního shromáždění. Zákon o advokátech tak sám
korespondenční volbu upravuje pouze omezeně (§ 24a). Zemské volby se konají v rámci zemských
plenárních shromáždění advokátů a koncipientů, během nichž se volí mimo jiné prezident,
viceprezidenti, členové komisí a delegáti do reprezentativního shromáždění (§ 24 odst. 1).
Na základě novel zákona o advokacii (BGBl. I Nr. 58/2020, BGBl. I Nr. 156/2020)80 bylo pro volby,
které se budou konat do června 2021 přijato speciální pravidlo, které umožnilo uspořádat volby
75

Regulamento Eleitoral aprovado em Assembleia Geral da Ordem dos Advogados, de 29 de julho de 2019:
Regulamento n.º 624/2019. Dostupné z: https://portal.oa.pt/media/128422/regulamento-624-2019-regulamentoeleitoral.pdfꓼ Regulamento Eleitoral | Publicação em Diário da República a 8 de Agosto de 2019. Dostupné z:
https://portal.oa.pt/ordem/historia/eleicoes/eleicoes-2020-2022/regulamento-eleitoral-publicacao-em-diario-darepublica-a-8-de-agosto-de-2019/.
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Organization/Aufbau. Dostupné z: https://www.rechtsanwaelte.at/kammer/oerak/organisation-aufbau/
77
Rechtsanwaltsordnung (RAO). Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001673
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Geschäftsordnung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (Geo-ÖRAK). Dostupné z:
https://www.rechtsanwaelte.at/fileadmin/user_upload/Gesetzestexte/Geo-OeRAK/geo_oerak_29092020.pdf
79
Čl. 24 odst. 3 zákona o advokátech: Volby podle odst. 1 (na plenárním zasedání – pozn. autora) jsou provedeny tajnou
volbou během plenárního zasedání s pomocí volebních lístků. Jestliže jednací řád zemské komory tak stanoví, může být
volební právo vykonáno i korespondenčně. Čl. 24a odst. 1 dále doplňuje čl. 24 o přesný proces korespondenčního
hlasování, dodává také, že členové zemských komor musí o možnost korespondenčního hlasování zažádat alespoň 3
týdny předem.
80
Bundesgesetzblatt Nr. 58/2020. Dostupné z: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/58ꓼ Bundesgesetzblatt Nr.
156/2020. Dostupné z: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/156
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za pomoci korespondenčního hlasování bez nutnosti pořádat plenární shromáždění, a zároveň bez
toho, aby korespondenční volbu umožnily vnitřní předpisy zemských komor (§ 24 odst. 3 a 24a odst.
8).
Zákon o advokátech dále upravuje volby na reprezentativním shromáždění, tedy volbu prezidenta
a viceprezidentů Rakouské advokátní komory, kteří společně tvoří prezidium (§ 41). Spolkový
jednací řád v § 5 odst. 681 stanovuje, že se standardně na reprezentativním shromáždění hlasuje
zvednutím ruky, z toho lze vyvodit, že se takovéto volby nejvyšších orgánů konají také pouze
prezenčně. Zákon ani jednací řád z tohoto nestanovují výjimky.
Pokud jde o konkrétní praxi některé ze spolkových zemí, například v Horních Rakousích82 se dne 5.
listopadu 2020 při dané advokátní komoře konaly zemské volby v rámci zemského plenárního
zasedání zcela distančně, kdy všichni hlasovali poštou a samotná schůze proběhla online.
Rumunsko
V Rumunsku existuje řada advokátních komor, které jsou organizovány na teritoriálním principu.83
V každém regionu - župě (județ) smí působit pouze jedna komora, která má sídlo v sídelním městě
správy dané župy. Dále existuje regionální advokátní komora v hlavním městě Bukurešť.84 Profesi
advokáta může vykonávat pouze osoba zapsaná v registru advokátů komory, ke které advokát
náleží, přičemž tato komora musí být členem Národní unie rumunských advokátních komor
(Uniunea Naţională a Barourilor din România).85
Volby do orgánů jednotlivých komor upravuje zákon č. 51 ze 7. června 1995 o organizaci a výkonu
právní profese, ve znění pozdějších předpisů (Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat).86 Detaily ohledně organizace advokátní komory stanovuje její
statut.87 Volba řídicích orgánů jednotlivých advokátních komor v regionech může být konaná
pouze na základě tajné volby (čl. 48 odst. 2). Účast na shromáždění, na kterém se volí řídicí orgány
komory, musela být donedávna pouze osobní, přičemž advokát nemohl zmocnit k hlasování
ve volbách za sebe jiného advokáta (čl. 54 odst. 3). Novelou zákona o organizaci a výkonu právní
profese č. 100/2020 z 1. července 202088 byl doplněn nový čl. 541, dle kterého: „V případě řádného
i mimořádného shromáždění a shromáždění za účelem volby do řídicích orgánů komory může rada
komory rozhodnout o tom, že se volba uskuteční za pomoci elektronických prostředků.“
Rada advokátní komory musí v takovémto případě zveřejnit na webových stránkách komory datum
voleb a pravidla pro konání elektronické volby, a to alespoň 30 dní před konáním voleb. Pravidla
by měla zajistit, že volební proces bude bezpečný a spravedlivý a že bude zachována tajnost volby
81

Dle § 5 odst. 6 jednacího řádu rakouské advokátní komory se hlasuje zvednutím ruky, pokud alespoň 5 delegátů
nepožaduje písemné a tajné hlasování. Geschäftsordnung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (GeoÖRAK). Dostupné z: https://www.rechtsanwaelte.at/fileadmin/user_upload/Gesetzestexte/GeoOeRAK/geo_oerak_29092020.pdf
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Plenarversammlung/Briefwahl am 5.11.2020. Dostupné z: https://ooerak.at/plenarversammlung-am-17-10-2019/
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Barouri membre. Dostupné z: https://www.unbr.ro/barouri-membre/.
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Ibid, Articolul 49 (1).
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LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Articolul 1 (2). Dostupné z:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/126008.
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exercitarea profesiei de avocat. Dostupné z: https://www.unbr.ro/legea-nr-511995/.
87
STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT din 3 decembrie 2011. Dostupný z:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170999
88
LEGE nr. 100 din 1 iulie 2020 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de
avocat. Dostupné z: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227536.
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v případě volby shromáždění do řídicích orgánů komory (čl. 541 odst. 3). Z webových stránek
advokátních komor v jednotlivých župách je zřejmé, že některé již možnost hlasování za pomoci
elektronických prostředků upravily.89
Regionální komory kromě členů svých orgánů taktéž volí delegáty, kteří se následně účastní
Kongresu právníků – sněmu celostátní komory. Kongresu se kromě delegátů účastní i členové rady
celostátní komory a předseda rady pojišťovny advokátů (čl. 61). Mezi delegáty se na Kongresu
právníků vyberou osoby do rady celostátní komory, tedy do orgánu, který zajišťuje vedení komory.
Rada celostátně působící komory je kromě těchto vybraných delegátů tvořena i děkany
jednotlivých regionálních komor (čl. 63 odst. 1 písm. b) a čl. 64 zákona a čl. 84 statutu komory).
Rada celostátní komory volí a odvolává předsedu a místopředsedu komory a dále členy Stálé
komise, a to ze svých členů (čl. 65 písm. o).
Řecko
V Řecku je celkem 63 advokátních asociací (δικηγορικοί σύλλογοι), které jsou vždy organizovány
v místě, kde sídlí soud prvního stupně (πρωτοδικείο).90 Zastřešující celonárodní organizací je
Athénská advokátní komora (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών).91 V Řecku jsou advokáti ve státní
službě, za kterou nejsou placeni. Na advokátní komory dohlíží Ministerstvo spravedlnosti,
transparentnosti a lidských práv.92
Pravidla voleb do orgánů jednotlivých advokátních komor i do orgánů zastřešující komory jsou
upravena v Kodexu právníků (Κώδικας Δικηγόρων).93 Dle tohoto kodexu jsou jednotlivé regionální
komory řízeny voleným představenstvem a předsedou, dále komory disponují disciplinární komisí
a výbory rejstříku (čl. 91). Volby do orgánů komory jsou pořádány prezenčně na obecném
shromáždění členů, kdy kodex podrobně upravuje prezenční volbu pomocí volebních lístků (čl. 115).
Účast ve volbách je pro advokáty povinná (čl. 103 odst. 4). Kodex právníků sice v čl. 101 odst. 3
umožňuje na základě rozhodnutí představenstva volit na shromáždění i pomocí elektronických
prostředků. Tato možnost však dále není nijak rozvinuta a navíc se hovoří o volbě obecně, nikoli o
volbách do orgánů komor.
Plénum celostátní komory je tvořeno všemi předsedy advokátních komor (čl. 133). Plénum je
vedeno tříčlenným Presidiem, které je složeno z předsedy komory v Athénách, Soluni a městě
Pireus (čl. 133 odst. 6). Plenární zasedání předsedů komor volí na svém prvním setkání Koordinační
89

Volby za pomoci elektronických prostředků proběhly nebo pro ně minimálně byla přijata pravidla například
v případě advokátní komory v regionech Temešvár, Ilfov nebo Dolj. DECEMBER 2020 ELECTIONS - ELECTRONIC
VOTING. FIRST CALL: 02.12.2020. SECOND CALL: 04.12.2020. Dostupné z: https://baroultimis.ro/frontend/web/article/alegeri-decembrie-2020-vot-electronic-prima-convocare-02122020-a-douaconvocare-04122020ꓼ REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE
BAROULUI ILFOV. Dostupné z: http://barou-ilfov.ro/new/wpcontent/uploads/2012/04/Regulament_alegeri_Baroul_Ilfov_2020.pdfꓼ IUSTITIA REVISTA BAROULUI DOLJ - ANUL XI:
Adunarea generală ordinară a Baroului Dolj din data de 1 septembrie 2020 prin utilizarea sistemului electronic de
votare. Dostupné z: https://www.barouldolj.ro/files/10545_Revista%20Iustitia_2020_final_compressed.pdf, s. 21 a
násl.
90
Legal professions - Greece: The European e-Justice Portal. Dostupné z: https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-el-en.do?member=1ꓼ Bar Associations. Dostupné z:
http://portal.olomeleia.gr/en/content/57493.
91
Members: Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Dostupné z:
https://www.ccbe.eu/about/members/
92
Legal professions - Greece: The European e-Justice Portal. Dostupné z: https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-el-en.do?member=1
93
Κώδικας Δικηγόρων: Ν. 4194/2013. Dostupné z:
https://www.dsa.gr/sites/default/files/dsa_attachments/kwdikas_dikigorwn.pdf
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radu, kterou tvoří předsedové komor Athén, Soluně, města Pireus a předsedové deseti ostatních
komor, kteří jsou vybíráni tajnou volbou (čl. 137).

Slovensko
Slovenská advokátní komora94 (Slovenská advokátska komora) je nezávislé profesní sdružení, které
se již dále vertikálně nečlení. Klíčovými předpisy jsou zákon o advokacii95 (zákon o advokácii) a
volební řád96 (volebný poriadok). Orgány komory jsou zejména konference advokátů (konferencia
advokátov) a devítičlenné předsednictvo (predsedníctvo). Nejvyšší orgán - konference advokátů volí ostatní orgány na čtyři roky (§ 67 odst. 1 zákona o advokacii).
Pro účely této práce je patrně nejdůležitější § 68 odst. 2 zákona o advokacii, jenž předpokládá
přítomnost advokátů na konferenci advokátů v případě volby dalších orgánů bez možnosti
zastoupení. Dle volebního řádu je hlasování tajné (§ 1 odst. 1) a probíhá za pomoci fyzických
hlasovacích lístků (§ 5). Tentýž předpis nicméně umožňuje dle § 2 odst. 697 uspořádat navrhování
kandidátů v kvalifikované elektronické podobě, pokud tak rozhodne předsednictvo.
V souladu s posledně uvedeným ustanovením volebního řádu předsednictvo komory rozhodlo98
o elektronické formě prvního kola volby, tedy o elektronickém podávání návrhů kandidátů pro volby
na konferenci advokátů v roce 2021.99 Tyto tzv. primárky by měly probíhat celý březen 2021
prostřednictvím platformy Office 365 v certifikovaném elektronickém volebním systému POLYAS.
Každý oprávněný volič by měl dostat unikátní přihlašovací údaje od komory, s jejichž pomocí poté
může svého práva využít. Zajímavostí je, že po celý měsíc bude možné své návrhy upravovat či
dokonce vzít zpět.

Slovinsko
Slovinská advokátní komora100 (Odvetniška Zbornica Slovenije) je Ústavou Slovinské republiky
zakotvená profesní komora, která se teritoriálně člení na 11 organizací, jež zhruba kopírují
jurisdikci slovinských okresních soudů.101 Nejdůležitějšími prameny regulujícími organizaci komory
jsou Statut Slovinské advokátní komory102 (Statut Odvetniške Zbornice Slovenije) a zákon
o advokacii103 (Zakon o odvetništvu), který se organizaci komory věnuje pouze velmi stručně a
odkazuje spíše na Statut komory (čl. 44 zákona). Nejdůležitějšími orgány slovinské komory jsou
shromáždění (Skupščina), které je nejvyšším orgánem, předsednictvo (Upravni odbor) a prezident
(Predsednik zbornice), jenž reprezentuje komoru (čl. 8 a 9 Statutu).

94

Slovenská Advokátska Komora. Dostupné z: https://www.sak.sk/
Zákon 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. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2003/586/20210101
96
Volebný poriadok Slovenskej advokátskej komory. Dostupné z:
https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/241/section/248/__docList__/rows/802/attr/name/preview
97
Dle § 2 odst. 6 volebního řádu: „O způsobu a formě podávání návrhů kandidátů v kvalifikované elektronické podobě
a jejich zpracování může rozhodnout předsednictvo komory.“
98
Primárky do orgánov SAK budú elektronické. Dostupné z:
https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/330441/_event
99
Volby SAK – Prvé kolo volieb – PRIMÁRKY sú spustené. Dostupné z:
https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/link/display/512791/_event
100
About the Bar. Dostupné z: http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar
101
Statut Odvetniške Zbornice Slovenije. čl. 44. Dostupné z: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT5
102
Statut Odvetniške Zbornice Slovenije. Dostupné z: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT5
103
Zakon o odvetništvu. Dostupné z: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO265
95
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Shromáždění, kterého se smějí účastnit všichni slovinští advokáti, volí mimo jiné prezidenta a dva
viceprezidenty komory (čl. 17 Statutu). Samotná volba na shromáždění probíhá za pomoci
hlasovacích lístků (čl. 21 Statutu).104 Volba členů předsednictva, skládajícího se z poměrného počtu
zástupců regionálních komor, kdy jeden člen předsednictva zastupuje 100 členů, je upravena v čl.
27 Statutu105 a probíhá na regionálních shromážděních. Volby orgánů jednotlivých regionálních
organizací se pak řídí čl. 46, který však bližší informace o průběhu hlasování neuvádí.
V únoru roku 2021 byla přijata nová ustanovení Statutu (novelou č. 58/2021) umožňující svolání
shromáždění i vzdálenou formou v případě událostí představujících nebezpečí pro zdraví nebo
bezpečnost členů komory a je-li třeba přijmout rozhodnutí, která nelze odložit (čl. 12a a 12b
Stanov). Vzdálenou formou je myšleno pořádání shromáždění za pomoci bezpečné informační a
komunikační technologie, která umožňuje vedení diskuze a hlasování. Vzdálenou formou nicméně
nemůže být hlasováno o obsazení orgánů komory (čl. 17). Funkční období členů komory se
v případě výše popsaných mimořádných událostí prodlužuje do doby, než může být pořádáno
tajné hlasování na prezenčním shromáždění.

Španělsko
Ve Španělsku existuje řada autonomních advokátních komor tzv. kolegií advokátů (los colegios de
abogacía), které působí v jednotlivých částech země. Ve většině autonomních oblastí Španělska
působí více než jedna advokátní komora.106 Každou z advokátních komor vede děkan (Decano) a
představenstvo (Junta de Gobierno), kteří jsou voleni na shromáždění členů kolegia (Junta
General).107 Zastřešující celostátní organizací je Generální rada španělské advokacie (Consejo
General de la Abogacía Española). Každý advokát musí být členem jednoho z kolegií, přičemž
příslušnost ke kolegiu se řídí adresou sídla nebo hlavním sídlem advokáta.
Plenární zasedání Generální rady španělské advokacie je složeno z jejího předsedy, všech děkanů
kolegií (advokátních komor), představenstev rad kolegií advokátů autonomních oblastí, předsedy
neziskové pojišťovny, která poskytuje služby právníkům108 a dvanácti poradců (Consejeros). Volba
předsedy Generální rady (Presidente del Consejo General) a dvanácti volených poradců
(Consejeros) probíhá na plenárním zasedání v tajném hlasování.109 Členové Stálé komise Generální
rady (Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía) jsou osoby zastávající statutem
vymezené funkce (čl. 74).

104

Čl. 21 Statutu Slovinské advokátní komory:
Volí se tajným hlasováním. […] Hlasovací lístek není platný, jestliže není vyplněný, jestliže volič hlasoval pro více
kandidátů, než se volí, nebo jestliže není z hlasovacího lístku zřejmá vůle voliče.
105
Čl. 27 téhož Statutu: […] Volba je tajná. […]
106
Colegios profesionales. Dostupné z:
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MS
SzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_2CbEdFADc9sTY!/?itemId=239213
107
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Art. 47
(2). Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-13270.
108
Mutualidad General de la Abogacía poskytuje právníkům služby v oblasti pojištění, obhospodařování úspor a
investic
nebo
důchodového
pojištění.
¿Qué
es
la
Mutualidad?.
Dostupné
z:
https://www.mutualidadabogacia.com/quiero-ser-mutualista/por-que-la-mutualidad/que-es-la-mutualidad/
109
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Art. 70.
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-13270.
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Budoucí právní úprava
Ve Španělsku byl na začátku března přijat nový Generální statut Advokátní komory (Estatuto
General de la Abogacía Española), který by měl vstoupit v platnost 1. července 2021.110 Jedním
z cílů nového statutu je i modernizovat fungování advokátní komory a otevřít ji více moderním
technologiím v oblasti komunikace, což se projevilo i zmocněním jednotlivých kolegií k pořádání
elektronického hlasování do orgánů komory.111 Dle čl. 79 odst. 5 tohoto nového statutu112 bude
proces volby děkana a ostatních členů představenstva upraven statuty jednotlivých kolegií, které
mohou autorizovat a regulovat elektronické hlasování a korespondenční volbu se zárukami pravosti
a tajnosti volby; a v každém případě jsou kolegia povinny zajistit režim materiálních zdrojů pro volby.
Po nabytí účinnosti tohoto statutu teprve budoucnost ukáže, zda a jak jednotlivá kolegia upraví
své statuty, tj. zda umožní i elektronické hlasování během voleb do orgánů komory.
V současnosti účinná právní úprava
Dle v současnosti platného statutu Generální rady španělské advokacie113 mohou volit své
představitele advokáti na shromážděních kolegií, ke kterým přísluší – takto volí svého děkana a
představenstvo (čl. 49 odst. 1). Volební proces a postup při hlasování jsou upraveny ve statutech
jednotlivých kolegií, přičemž ty by měly v současnosti povolit a regulovat korespondenční hlasování
tak, aby byla zajištěna pravost a tajnost voleb (čl. 49 odst. 6).
Kromě předpisů přijatých samotnou advokátní komorou reguluje volební postupy i zákon č. 2/1974
z 13. února, o profesních asociacích.114 Tento obecný zákon zjevně udává směr regulace jak
v případě poměrů v advokátní komoře, tak i v jiných profesních komorách, jejichž vnitřní regulace
z tohoto zákona vychází. Zákon o profesních asociacích stanovuje, že profesní asociace, aniž jsou
dotčeny zákony, které regulují danou profesi, jsou regulovány především svými statuty a interními
pravidly (čl. 6 odst. 1). Dle čl. 7 odst. 3 zákona č. 2/1974, o profesních asociacích, hlasování
o osobách v čele profesní organizace bude probíhat osobně nebo korespondenčně (poštou)
v souladu s určenými pravidly, která mají za cíl zaručit autenticitu respektive pravost hlasování.
Dle 6. dodatečného ustanovení zákona o profesních asociacích, které se týká telematické schůze
v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 40/2015, o právním režimu veřejného sektoru, „všechny
kolegiální orgány kolegiálních korporací mohou být zřízeny, svolány, mohou pořádat své schůze,
přijímat dohody a zasílat zápisy z jednání osobně nebo vzdáleně, pokud jejich vnitřní předpisy
výslovně a výjimečně nestanovují jiná pravidla. V každém případě tato ustanovení mohou být
rozvinuta v odpovídajícím vnitřním pravidle.“
„Na setkáních, která pořádají kolegiální orgány distančně, se mohou setkat jejich členové
ze vzdálených míst, vždy když je to umožněno elektronickými prostředky (za které se považují také
110

El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. Dostupné z:
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-nuevo-estatuto-general-de-laabogacia-espanola/ꓼ Aprobado el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. Dostupné z:
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/210302%20Estatuto%20General
%20de%20la%20Abogac%C3%ADa%20Espa%C3%B1ola.pdf
111
Nuevo Estatuto: La modernización de los Colegios, como garantía de autonomía y transparencia. Dostupné z:
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-la-modernizacion-de-los-colegios-como-garantia-deautonomia-y-transparencia.
112
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
Dostupné z: https://www.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/PRD-ESTATUTO-GENERALABOGACIA-1-MAR-21.pdf.
113
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-13270.
114
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Dostupné z:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289.
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telefonické a audiovizuální prostředky), aby byla zajištěna ochrana identity členů nebo jiných osob,
které se na jednání vyjadřují, obsah toho, co navrhují a průběh jednání, stejně jako interaktivita a
vzájemná komunikace v reálném čase a dostupnost těchto prostředků během schůze.
Za elektronické prostředky se mimo jiné považuje i elektronická pošta, audiokonference a
videokonference.115

Švédsko
Švédská advokátní komora116 (Sveriges advokatsamfund) je obecně zakotvena ve švédském
soudním řádu117 (rättegångsbalken). Zákonný rámec je pak dále rozveden v rámci stavovského
předpisu – Statutu Švédské advokátní komory118 (Stadgar för Sveriges advokatsamfund). Statut
upravuje jak vnitřní organizaci, a to s pomocí vertikálního i horizontálního členění, tak i samotnou
volbu jednotlivých orgánů.
Švédská advokátní komora se člení na 6 švédských a 1 zahraniční department, jejichž členy jsou
advokáti na základě místní příslušnosti sídla jejich kanceláře. Každý department na shromáždění
svých členů volí poměrný počet členů a náhradníků do rady zastřešující advokátní komory
(fullmäktige) (čl. 26 – 29 Statutu). Členy předsednictva advokátní komory (styrelse) volí tato rada
na své každoroční schůzi, o jejímž místě rozhoduje aktuální předsednictvo.119 Samotné volby jsou
v obou případech upraveny jako prezenční, to vyplývá z toho, že se buď hlasuje zvednutím ruky,
nebo tajným hlasováním s papírovými hlasovacími lístky.120 Hlasování online není ve Statutu
nikterak upraveno, zároveň Statut takovou možnost nepřiznává ani jednotlivým departmentům.
Dle čl. 2 Statutu se právo členů účastnit se správy záležitostí svého departmentu vykonává
na schůzích departmentu. Lze předpokládat, že mezi tyto záležitosti se řadí i volba orgánů
departmentu, Statut však neupravuje detaily ohledně způsobu pořádání voleb.
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Anotace/Annotation
On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU
Práce představuje přehled právní úpravy voleb do orgánů advokátních komor v zemích Evropské
unie se zaměřením na to, jakým způsobem jsou organizovány volby a samotné hlasování a zda je
umožněno volit členy orgánů komory za pomoci on-line prostředků. Práce se zaměřuje pouze
na volby do orgánů, které mají řídicí funkci ve vztahu k vnitřním a vnějším záležitostem komory a
mohou za komoru jednat. Kromě způsobu pořádání voleb práce přináší i stručný popis struktury
jednotlivých advokátních komor a jejich orgánů ve zkoumaných zemích, což by mělo čtenářům
umožnit pochopit hierarchické vztahy orgánů v rámci zkoumaných komor.
Klíčová slova: advokát; profese; komora; volba; orgán; Evropská unie
On-line election to bodies of chambers of advocates in the member states of the European Union
The paper presents an overview of the legal regulation of elections to the bodies of bar
associations in the countries of the European Union, focusing on how elections and the voting
itself are organized and whether it is possible to elect members of the bodies of the bar by on-line
means. The paper focuses only on elections to bodies that have a management function in relation
to the internal and external affairs of the chamber and can act on behalf of the chamber. In
addition to the method of conducting elections, the paper also provides a brief description of the
structure of individual bar associations and their bodies in the countries studied, which should
enable readers to understand the hierarchical relationships of bodies within the chambers.
Key words: advocate; profession; chamber; election; body; European Union
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