Pravidlá organizácie a výkonu hlasovania na valnom zhromaždení
Slovenskej komory daňových poradcov
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§1
Tento vykonávací predpis je prijatý podľa podľa ust. § 6 ods. 2 písm. a) štatútu a upravuje podrobnosti
o organizácii a hlasovaní na valnom zhromaždení podľa ust. § 10 ods. 5, § 11 ods. 7, § 12 ods. 4 a 5, §
13 ods. 4 a § 41 ods. 4 a 5 štatútu SKDP. Pojmy a skratky upravené v štatúte sa vťahujú aj na tento
vykonávací predpis, ak nie je ustanovené inak.
§2
Úvodné ustanovenia
1.

Daňoví poradcovia môžu rozhodovať na valnom zhromaždení osobne alebo Hlasovaním na diaľku.

2.

Hlasovanie na diaľku sa uskutoční, ak o tom rozhodne prezídium.

3.

Z priebehu valného zhromaždenia sa bude vykonávať online prenos pre prihlásených daňových
poradcov.

4.

Hlasovanie na diaľku sa vykoná súbežne s Hlasovaním s osobnou účasťou na valnom zhromaždení.

5.

Hlasovanie na diaľku a Hlasovanie s osobnou účasťou sa vykoná rovnakými Elektronickými
prostriedkami, ak je to technicky možné.
§3
Príprava valného zhromaždenia

1.

Počet daňových poradcov, ktorí budú Hlasovať s osobnou účasťou na valnom zhromaždení, možno
obmedziť, ak to vyžaduje mimoriadna situácia alebo to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo iných opatrení prijatých na podporu verejného zdravia1.

2.

Kancelária SKDP môže vopred požadovať záväzné potvrdenie daňového poradcu na Hlasovaní
s osobou účasťou na valnom zhromaždení. Kancelária SKDP sprístupní informáciu o naplnení
kapacity na Hlasovanie s osobnou účasťou na valnom zhromaždení.

3.

Hlasovanie s osobnou účasťou na valnom zhromaždení sa umožní v nasledovnom poradí: členovia
prezídia, navrhovatelia bodov programu valného zhromaždenia, prezídiom navrhovaní členovia
orgánov valného zhromaždenia a komisií valného zhromaždenia, pozvaní hostia a daňoví
poradcovia, ktorí záväzne potvrdia účasť v poradí od najskoršieho potvrdenia.

4.

Daňový poradca, ktorý sa nezúčastní osobne na valnom zhromaždení, sa môže zúčastniť
Hlasovania na diaľku. Daňový poradca, ktorý sa účastní osobne na valnom zhromaždení, sa môže
zúčastniť Hlasovania na diaľku, ak je to technicky možné.

5.

Kancelária SKDP môže požadovať záväzné potvrdenie údajov daňového poradcu fyzickej osoby
a daňového poradcu právnickej osoby, najmä telefónneho čísla a emailovej adresy, na účely
vykonania Hlasovania na diaľku. Kancelária SKDP výzvu na aktualizáciu údajov Sprístupní
v primeranej lehote pred konaním valného zhromaždenia.

Napríklad Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/7694/2020 zo dňa
30.9.2020.
1

Strana 2 z 5

6.

Kancelária SKDP zabezpečí technické riešenie systému, ktorý bude použitý na Hlasovanie na
diaľku dodávateľom tak, aby zohľadňovalo ustanovenia tohto vykonávacieho predpisu, najmä
zabezpečí slovenské číslo pre SMS hlasovanie, distribúciu vygenerovaného jedinečného kódu pre
daňového poradcu fyzickú osobu a daňového poradcu právnickú osobu, vyhodnotenie
a prezentáciu výsledkov hlasovania.
§4
Identifikácia daňového poradcu na Hlasovanie na diaľku

1.

Kancelária SKDP vygeneruje zoznam jedinečných identifikačných kódov pre každého daňového
poradcu fyzickú osobu alebo daňového poradcu právnickú osobu.

2.

Kancelária zašle na telefónne číslo alebo emailovú adresu daňového poradcu jedinečné
identifikačné kódy pre daňového poradcu fyzickú osobu a daňového poradcu právnickú osobu
poradca, ktoré budú použité pri Hlasovaní na diaľku.

3.

Za daňového poradcu právnickú osobu uskutočňuje Hlasovanie na diaľku daňový poradca fyzická
osoba, ktorý je štatutárom alebo osobou, ktorá má podiel na hlasovacích právach alebo základnom
imaní daňového poradcu právnickej osoby najmenej 50%.

4.

Daňový poradca sa registruje a súčasne aj identifikuje na Hlasovanie na diaľku až pri úspešnom
zaslaní hlasu cez SMS s jedinečným identifikačným kódom na vopred určené telefónne číslo, a to
pre na každé hlasovanie o bode programu. Registrácia na Hlasovanie na diaľku neprebieha vopred.

5.

Zastúpenie daňového poradcu zúčastneného na Hlasovaní s osobnou účasťou alebo na Hlasovaní
na diaľku nie je možné.
§5
Priebeh Hlasovania na diaľku

6.

Hlasovanie na diaľku prebieha Elektronickým prostriedkom, ktoré sa na tento účel stanovuje ako
mobilné zariadenie (mobilný telefón) daňového poradcu, ktoré umožňuje odosielať SMS správy na
predvolenú SMS bránu mobilného operátora; použitie aplikácií (napr. Whatsapp, Messenger apod.)
je vylúčené. Náklady na zaslanie hlasovacej SMS znáša daňový poradca, náklady spätnej SMS
hradí SKDP.

7.

Hlasovanie na diaľku prebieha v reálnom čase; hlasovať pred alebo po ukončení valného
zhromaždenia nie je možné.

8.

Hlasovanie s osobnou účasťou sa vykoná Elektronickými prostriedkami zaslaním SMS
v rovnakom systéme, ako je použitý pre Hlasovanie na diaľku, ak je to technicky možné.

9.

Priebeh valného zhromaždenia bude prenášaný online v reálnom čase prostredníctvom aplikácie
„GoToWebinar“. Prístup k online vysielaniu je dostupný pre 500 registrovaných užívateľov.
Daňový poradca fyzická osoba môže mať len jeden prístup k online prenosu, a to aj za daňových
poradcov právnické osoby, v ktorých je štatutárom alebo v ktorých má podiel na hlasovacích
právach alebo základnom imaní. Užívateľský prístup sa pridelí postupne v poradí v akom sa
registrovali v prostredí aplikácie „GoToWebinar“.
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10. Hlasovanie na diaľku sa vykoná postupne o každom bode programu valného zhromaždenia po
ukončení diskusie o tomto bode medzi daňovými poradcami s osobnou účasťou. Diskusia
daňových poradcov prihlásených na online prenos sa vykoná, len ak to bude technicky možné, a to
prostredníctvom aplikácie „GoToWebinar“.
11. Predseda valného zhromaždenia môže otvoriť nový bod Hlasovania na diaľku, ak ide o hlasovanie
o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch, ak je to technicky možné.
12. Daňový poradca fyzická osoba Hlasuje na diaľku zaslaním SMS s jedinečným prideleným kódom
pre daňového poradcu fyzickú osobu a SMS s jedinečným prideleným kódom pre daňového
poradcu právnickú osobu.
13. SMS možno posielať len v časovom limite, ktorého začiatok a koniec určí predseda valného
zhromaždenia.
14. SMS Hlasujúceho davového poradcu obsahuje pridelený kód daňového poradcu a označenie voľby
„za“, „proti“ alebo „zdržal sa“; presný text SMS určí používateľská príručka.
15. Z jedného Elektronického zariadenia možno poslať viac SMS. Ak je v časovom limite na
hlasovanie zasielaných viac SMS s rovnakým prideleným kódom, za Platný hlas Hlasujúceho
daňového poradcu sa považuje posledná SMS poslaná s rovnakým prideleným kódom v časovom
limite. Ak za Hlasujúceho daňového poradcu právnickú osobu hlasujú viacerí, za Platný hlas
Hlasujúceho daňového poradcu sa považuje posledná SMS poslaná s rovnakým prideleným kódom
v časovom limite.
16. Po úspešnom odoslaní Platného hlasu na vopred určené telefónne číslo, Hlasujúci daňový poradca
dostane potvrdzovaciu SMS s poďakovaním. Po neúspešnom odoslaní hlasu na vopred určené
telefónne číslo, daňový poradca dostane SMS s upozornením o chybe. Po zaslaní SMS na
nesprávne telefónne číslo, daňový poradca nemusí dostať žiadnu spätnú väzbu.
17. Kvórum potrebné na vyhodnotenie výsledkov Hlasovania na diaľku sa určí pre každé Hlasovanie
na diaľku osobitne podľa počtu doručených SMS v danom hlasovaní, ktoré obsahujú pridelený kód
Hlasujúceho daňového poradcu; ak pre dané hlasovanie bude doručených viac SMS s tým istým
kódom, do počtu zúčastnených Hlasujúcich daňových poradcov sa započíta ten istý kód len jeden
krát.
18. Výsledky Hlasovania na diaľku sa vyhodnocujú automaticky po ukončení každého hlasovania. Ak
daňoví poradcovia osobne prítomní hlasujú inak ako Hlasovaním na diaľku, výsledky hlasovania
na diaľku sa vyhodnotia manuálne spočítaním výsledkov Hlasovania s osobnou účasťou
a Hlasovania na diaľku.
19. Vyhodnotenie hlasovania na valnom zhromaždení sa sprístupní bezprostredne po každom
ukončenom hlasovaní, ak je to technicky možné; inak sa vyhodnotenie sprístupní po ukončení
posledného hlasovania na valnom zhromaždení.
§6
Záverečné ustanovenia
1.

Kancelária SKDP uchováva záznamy o Hlasovaní na diaľku, ktoré jej odovzdá komisia zriadená
podľa ust. § 10 ods. 6 štatútu.
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2.

Kancelária SKDP nie je oprávnená poskytovať informácie o Hlasovaní na diaľku; to neplatí, ak
o informáciu požiada mandátová komisia, volebná komisia alebo daňový poradca o jeho Hlasovaní
na diaľku; kancelária SKDP v spolupráci s dodávateľom informáciu sprístupní, keď to bude
technicky možné.

3.

Mandátová komisia a volebná komisia má prístup k informáciám o Hlasovaní na diaľku v rozsahu
potrebnom na výkon svojich oprávnení.

4.

V prípade technických problémov, môže predseda valného zhromaždenia hlasovanie o konkrétnom
návrhu zopakovať, ak je to technicky možné.

5.

Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia prezídiom SKDP.

V Bratislave 12.10.2020
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