
Neoficiálny stručný preklad Ročného pracovného programu a financovania 

projektov na rok 2015 k programu Spravodlivosť na roky 2014 -2020 

 

1. Rozpočtová línia 33 03 02: Zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych a 

trestných veciach 

1.1 Úvod 

Cieľom je uľahčiť a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných 

veciach, ktoré sú pokryté v tejto rozpočtovej položke, tento pracovný program obsahuje 

činnosti, ktoré sa majú z neho financovať, ako aj rozpis rozpočtu na rok 2015 nasledovne: 

- Pre akčné granty (implementované pod priamym manažmentom) (1.2): 8 300 000 € 

- Pre operačné granty (implementované pod priamym manažmentom) (1.3): 950 000 € 

- Pre obstarávanie (implementované pod priamym manažmentom) (1.4): 5 135 000 € 

- Ďalšie (1.5): 30 000 € 

Spolu: 14 415 000 €  

 

1.2. Akčné granty 

1.2.1  Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo nadnárodných projektov 

na podporu justičnej spolupráce v občianskych veciach 

Špecifický cieľ: zlepšenie a podpora súdnej spolupráce v občianskych a trestných veciach. 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 

1. prispieť k správnemu implementovaniu nasledujúcich nástrojov: 

- Nariadenie (EU) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v 
občianskych a obchodných veciach; 

- Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 
rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení 
európskeho osvedčenia o dedičstve; 

- Nariadenie (EK) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre 
nesporné nároky; 

- Nariadenie (EK) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom 
rozkaze 

- Nariadenie (EK) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s 
nízkou hodnotou sporu 

- Haagsky dohovor 2005 o dohodách o voľbe súdu 
 

2. s cieľom uľahčiť výmenu údajov a výmenu štruktúrovaných, dôverných a chránených 
údajov v súlade s podmienkami komunikácie medzi orgánmi menovanými podľa 
právnych predpisov EÚ (napr. ústredných orgánov) alebo inak aktívnych v rámci 
právnych predpisov EÚ (napr. súdy, exekútori), vrátane elektronického prenosu 
dokumentov, žiadosti o informácie, cezhraničné vypočutie strán a svedkov v rámci 
uplatňovania právnych predpisov EÚ; 
 



3. s cieľom vymieňať si osvedčené postupy v oblasti konkurzu a v predkonkurznom 
konaní, aj s prihliadnutím na odporúčanie Komisie z 12.3.2014 o novom prístupe k 
neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti (2014/135 / EÚ) 

-  
Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:  

Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa  

 zberu dát (údajov), prieskumov a výskumných činností;  

 vzájomného vzdelávania, výmeny osvedčených skúseností, spolupráce vrátane určenia 

najlepších postupov, ktoré sa môžu preniesť do ďalších účastníckych krajín;  

 šírenia a zvyšovania povedomia.  

Vzdelávacie činnosti môžu byť financované touto výzvou, pokiaľ majú pomocnú povahu a nie 

sú hlavným účelom projektu. 

Kritériá potrebné na spôsobilosť pri udeľovaní grantu: 

Žiadateľ oprávnený požiadať o grant musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou organizáciou riadne založenou v 
jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou. Organizácie, 
ktoré sú ziskové, musia predložiť žiadosti v spolupráci s verejnými subjektmi alebo 
súkromnými neziskovými organizáciami;  

(b) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 75 000 €;  

(c) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

 

Implementácia 

Generálne riaditeľstvo pre Justíciu 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy (JUST/2015/JCOO/AG/CIVI)   

na predkladanie návrhov:   3. štvrťrok 2015,       suma: 5 000 000 €. 

Maximálna možná sadzba spolufinancovania oprávnených výdavkov: 80 %   

1.2.2.  Výzva na predkladanie návrhov na podporu nadnárodných projektov na podporu 

justičnej spolupráce v trestných veciach,.        

Špecifický cieľ: zlepšenie a podpora súdnej spolupráce v občianskych a trestných veciach. 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 

Cieľom výzvy je prispieť k efektívnej a koherentnej aplikácii trestného práva EÚ. 

1. Priority sa budú klásť na nasledujúce nástroje vzájomného uznávania: 

- 2000 Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi 

Európskej únie (založené Aktom rady z 29.5.2000) 

- Rámcové rozhodnutie 2002/584 / SVV o európskom zatýkacom rozkaze; 

- Rámcové rozhodnutie 2003/577 / SVV o zaistení majetku alebo dôkazov;  

- Rámcové rozhodnutie 2005/214 / SVV o finančných sankciách, 

- Rámcové rozhodnutie 2006/783 / SVV o vzájomnom uznávaní príkazov na 

konfiškáciu; 



- Rámcové rozhodnutie 2008/909 / SVV o odovzdávaní väzňov; 

- Rámcové rozhodnutie 2008/947 / SVV o probačnej službe a alternatívnych sankciách; 

- Rámcové rozhodnutie 2008/829 / SVV o európskom príkaze na dohľad; 

- Smernica 2011/99 o európskom ochrannom príkaze; 

- Smernica 2014/41 / EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach; 

 

2. Justičná spolupráca, ktorej cieľom je boj proti terorizmu prevenciou radikalizácie, a to 

najmä pokiaľ ide o: 

o Prevencia radikalizácie vo väzenských zariadeniach a u osôb, ktoré sú v rámci 

probácie alebo inej alternatíve vo väzbe 

o Podpora sociálnej rehabilitácii väzňov a alternatívy väzby a skúmanie úlohy probácie 

na úrovni EÚ, aj implementáciou nasledujúcich nástrojov: 

- Rámcové rozhodnutie 2008/909 / SVV o rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa 

ukladajú  tresty  odňatia  slobody alebo opatrenia  zahŕňajúce pozbavenie   osobnej 

slobody; 

-Rámcové rozhodnutie 2009/829 / SVV o európskom príkaze na dohľad; 

- Rámcové rozhodnutie 2008/947 / SVV o probácii a alternatívnych sankciách. 

3. Spolupráca medzi prokurátormi z rôznych členských štátov za použitia nástrojov 

uvedených vyššie v bode 1 o otázkach týkajúcich sa boja proti terorizmu a 

organizovanému zločinu. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:   

Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít:  

 analytické činnosti, ako je zber dát, prieskumy, výskumné činnosti, a pod; 

 uľahčenie výmeny údajov a výmenu štruktúrovaných, dôverných a chránených údajov 

v súlade s podmienkami komunikácie medzi orgánmi menovanými podľa právnych 

predpisov EÚ (napr. kompetentných  orgánov), vrátane elektronického prenosu 

dokumentov, žiadostí o informácie, dožiadanie a cezhraničné vypočutie strán 

(prostredníctvom videokonferencie);  

 výmena informácií a vytváranie sietí medzi justičnými a správnymi orgánmi a 

právnickými profesiami a príslušnými subjektmi občianskej spoločnosti, ako je 

napríklad zlepšenie dostupných a komplexných zdrojov informácií o konkrétnych 

krajinách a poradenstvo o konaniach, trestných poriadkoch, trestných činoch a 

právnych predpisoch v každom členskom štáte; vytvorenie prototypov formulárov, 

ktoré pomôžu vydávajúcim a výkonným orgánom; 

 vzájomné vzdelávanie, identifikácia a výmena osvedčených postupov, ktoré môžu byť 
prenosné do ostatných zúčastnených krajín; 

 šírenie a zvyšovanie povedomia. 
 

Vzdelávacie činnosti môžu byť financované touto výzvou, pokiaľ majú pomocnú povahu a nie 

sú hlavným účelom projektu. 

Kritériá potrebné na spôsobilosť pri výbere a udeľovaní grantu:   

Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou neziskovou organizáciou riadne 
založenou v jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou;  



(b) žiadosť musí byť nadnárodná a musí zahŕňať organizácie najmenej z dvoch zúčastnených 
krajín; 

(c) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 75 000 €;  

(d) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

 

Implementácia 

Generálne riaditeľstvo pre Justíciu 

 

Indikatívny časový harmonogram a predbežná suma na výzvu na predkladanie 

návrhov (Justičná spolupráca zacielená na boj proti terorizmu prevenciou radikalizácie 

a spoluprácou  medzi prokurátormi (JUST/2015/JCOO/AG/TERR) : 4. štvrťrok 2015, suma: 1 000 

000 €; ďalšia justičná spolupráca JUST/2015/JCOO/AG/CRIM: 4. štvrťrok 2015, suma: 2 300 000€. 

Maximálna možná sadzba spolufinancovania oprávnených výdavkov: 80 %   

1.3. Operačné granty 

1.3.1 Prevádzkové granty pre rok 2016 v rámci Rámcových dohôd o partnerstve v oblasti 

zjednodušenia a podpory justičnej spolupráce v občianskych a / alebo trestných veciach 

Špecifický cieľ: zlepšenie a podpora súdnej spolupráce v občianskych a 

trestných veciach.  

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 

Tieto granty sú zamerané na podporu ročného pracovného programu 2016 európskych sietí 

pôsobiacich v oblasti zjednodušenie a podpory justičnej spolupráce v občianskych a / alebo 

trestných veciach, ktoré podpísali Rámcové dohody o partnerstve s Komisiou. Komisia vyzve 

Rámcových partnerov písomne predložiť svoje návrhy, ktorými vyhlásia ročné priority pre 

rok 2016. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:  

Tieto granty budú podporovať náklady na siete, ktorých činnosti budú mať pridanú hodnotu 

EÚ a prispejú k plneniu cieľov programu, a ktoré budú vykonávať okrem iného: analytické 

činnosti, vzdelávacie aktivity, vzájomné vzdelávanie, spoluprácu, zvyšovanie povedomia a 

šírenie činností. 

 

Základné kritériá pre poskytnutie grantu:  

Komisia overí, či organizácia spĺňa kritériá vylúčenia, aby návrh bol v súlade s cieľmi 

sledovanými programom a posúdi návrh predovšetkým na základe nasledujúcich kritérií:  

 (a) rozsah určených priorít oznámených Komisiou, ktoré navrhuje ročný pracovný program 

Rámcového partnera, a sú v  súlade s programom Akčného plánu 2015 -2017 pripojeného k 

Rámcovej dohode o partnerstve;  

(b) kvalita ročného pracovného programu, ktorá musí byť jasná, realistická a dostatočne 

podrobná,  



(c) európska pridaná hodnota ročného pracovného programu;  

(d) finančné kvality návrhu, vrátane existencie jasného, podrobného a rozumného rozpočtu, 

ktorý je v súlade s ročným pracovným programom. 

 

Implementácia 

Generálne riaditeľstvo pre Justíciu 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy 

(JUST/2015/JCOO/OG/NETW)   na predkladanie návrhov: 4. štvrťrok 2015, suma: 950 000 €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

1.4 Obstarávanie 

Špecifický cieľ: zlepšenie a podpora súdnej spolupráce v občianskych a 

trestných veciach. 

Predmetom predpokladaných zmlúv (štúdie / technická pomoc / hodnotenie / 

prieskum / IT / komunikačné služby / atď.) 

V roku 2015 má Komisia v úmysle podniknúť niekoľko akcií prostredníctvom zmlúv na 

základe verejného obstarávania (výzvy na predkladanie ponúk a rámcových zmlúv), alebo 

správneho opatrenia. Môžu sa konať konferencie, stretnutia odborníkov, semináre 

a komunikačné aktivity, prieskumy, štúdie  a môže byť vykonané posúdenia vplyvu, ak je to 

potrebné na sledovanie správneho implementovania existujúcich právnych predpisov alebo 

na prípravu alebo doplnenie nových právnych predpisov alebo reagovanie na politické zmeny 

v oblasti pôsobnosti programu. Celkový predpokladaný rozpočet pre tieto typy činností 

vykonávaných Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť je 5 135 000 €. 

To sa môže týkať najmä týchto akcií: 

- Riadenie a činnosti Európskej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach, vrátane 

stretnutí a informačných opatrení (2. štvrťrok – 4. štvrťrok  2015, rámcová zmluva); 

- Štúdie a prieskumy na podporu vyhodnotenia existujúcich nástrojov v oblasti občianskeho a 

trestného súdnictva, posúdenia vplyvu a ďalšia príprava nových nástrojov v súlade so 

strategickými usmerneniami pre politiku EÚ prijatými na zasadnutí Európskej rady v júni 

2014 v oblasti práva a v súlade s Pracovným programom 2015 Komisie  (1. štvrťrok – 4. 

štvrťrok  2015), ako napríklad: 

  Štúdia o hodnotení implementovania odporúčania Komisie o novom prístupe 

pri neúspechu v podnikaní a úpadku (nová zmluva); 

 Posúdenie vplyvu o dôsledku na vyššie uvedené odporúčania (nová zmluva); 

 Posúdenie vplyvu na postúpenie pohľadávok (nová zmluva); 

 Posúdenie vplyvu na rámcové rozhodnutie 2006/783 / SVV o vzájomnom 

uznávaní príkazov na konfiškáciu (rámcová zmluva); 

  Štúdia o zbere a analýze dát o fungovaní Európskeho zatýkacieho rozkazu 

(rámcová zmluva); 

  Štúdia o hodnotení implementácie Rámcového rozhodnutia 2002/584/ SVV o 

Európskom zatýkacom rozkaze (rámcová zmluva); 

  Posúdenie vplyvu o Implementácii Rámcového rozhodnutia 2005/2014/ SVV 

peňažných  sankciách (rámcová zmluva); 



- Aktualizácia a zabezpečenie JURE databázy o rozsudkoch v oblasti občianskoprávnej 
justičnej spolupráce (prostredníctvom ďalšieho poverenia na Úrad pre publikácie, rámcová 
zmluva); 
- Vypracovanie Praktickej príručky o pracovných sporoch (2. štvrťrok 2015, rámcové zmluvy); 
- Preklady Praktickej príručky, Príručky, Dôvodovej správy prijatých v rámci Haagskej 

konferencie o medzinárodnom práve súkromnom v iných úradných jazykoch ako angličtine 
a francúzštine a ďalších dokumentov EÚ (1. štvrťrok  - 4.  štvrťrok l  2015, rámcová zmluva); 
- Informačná kampaň o vstupe do platnosti nariadenia o nástupníctve (o dedičstve? 

Succession Regulation) (2. štvrťrok  2015, rámcové zmluvy); 
- Organizácia konferencií, pravdepodobne v spolupráci s rotujúcimi predsedníckymi 

krajinami EÚ (rámcové zmluvy); 
-  Zasadnutie odborníkov, konferencie a semináre o implementovaní existujúcich nástrojov 

EÚ v trestných veciach, najmä Rámcové rozhodnutie 2002/584 / SVV o európskom 
zatýkacom rozkaze, Rámcové rozhodnutie 2005/214 / SVV o peňažných sankciách, 
Rámcové rozhodnutie 2006 / 783 / SVV o vzájomnom uznávaní príkazov na konfiškáciu, a 
na zadržanie (1. štvrťrok -4. štvrťrok  2015, rámcové zmluvy); 
Činnosti e-justice spojené s justičnou spoluprácou, vrátane zabezpečenia softvérovej 
aplikácie vyvinutej (ECRIS referenčnej implementácie (RI) na výmenu informácií 
prostredníctvom Európskeho informačného systému registra trestov (ECRIS) (2. štvrťrok  - 
4. štvrťrok 2015, rámcové zmluvy). 

Plánovaný predbežný počet nových zmlúv: 3 

Plánovaný predbežný počet zmlúv založených na rámcových dohodách: 22 

Implementácia 

Generálne riaditeľstvo pre Justíciu 

 

1.5. Ďalšie činnosti: 

1.5.1  Poplatok za členstvo v EÚ v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného 

Špecifický cieľ: zlepšenie a podpora súdnej spolupráce v občianskych a trestných veciach. 

Rozhodnutie Rady (ES) č 2006/719 zo 5.10.2006 o pristúpení Spoločenstva k Haagskej 

konferencii o medzinárodnom práve súkromnom 

Rozpočtová línia: 33 03 02 

Čiastka: 30 000 € 

Opis a cieľ vykonávacieho opatrenia: Dňa 5. októbra 2006 Rada Európskej únie (EÚ) 

prijala rozhodnutie o Pristúpení Európskej únie k Haagskej konferencii o medzinárodnom 

práve súkromnom ("HKMPS - HCCH "). Účelom tejto medzinárodnej medzivládnej 

organizácie je pracovať na postupnom zjednocovaní pravidiel medzinárodného práva 

súkromného v zúčastnených krajinách. Európska únia je účastníkom Haagskej konferencie o 

Medzinárodnom práve súkromnom od 3. apríla 2007. 

Príspevok na Haagsku konferenciu o medzinárodnom práve súkromnom vo výške 30 000 € 

sa vzťahuje na dodatočné administratívne výdavky vyplývajúce z EÚ členstva v HKMPS.  

 

 



2. Rozpočtová línia 33 03 01: Uľahčenie prístupu k spravodlivosti a podpora justičného 

vzdelávania  

2.1 Úvod 

Na základe týchto dvoch cieľov programu Spravodlivosť, na ktoré sa vzťahujú tieto 

rozpočtové línie, tento pracovný program obsahuje opatrenia, ktoré majú byť financované a 

rozpis rozpočtu na rok 2015 nasledujúcim spôsobom : 

- Pre akčné granty (realizované v rámci priameho hospodárenia) (2.2) : 14 255 000 € 

- Operačné granty (realizované v rámci priameho riadenia)  (2.3) : 10 450 000 € 

- Pre obstarávania (realizované v rámci priameho hospodárenia) (2.4) : 5 931 000 € 

Tabuľka na špecifický cieľ :  

Špecifický cieľ + suma 

podporovanie a presadzovanie justičnej prípravy, vrátane jazykovej právnej 

terminológie, s cieľom podporiť spoločnú právnu a súdnu kultúru 

       16 515 000 € 

Akčné granty ( 2.2.1 , 2.2.2 )                   6 500 000 € 

Prevádzkové dotácie príjemcovi uvedené v právnom základe ( 2.3.1 )         8 800 000 € 

Verejné obstarávanie ( 2.4 )         1 215 000 € 

Uľahčenie účinného prístupu k spravodlivosti pre všetkých, a to vrátane 

propagovania a podpory práv obetí trestných činov, s rešpektovaním práva na 

obhajobu 

           14 121 000 € 

Akčné granty ( 2.2.3 , 2.2.4 , 2.2.5 )         7 755 000 € 

Operačné granty ( 2.3.2 , 2.3.3 , 2.3.4 )        1 650 000 € 

Verejné obstarávanie ( 2.4 )          4 716 000 € 

SPOLU                   30 636 000 € 

2.2 Akčné granty 

2.2.1. Výzva na predkladanie návrhov na podporu nadnárodných projektov zameraných na  

justičné vzdelávanie pokrývajúce občianske a trestné právo a základné práva 

Špecifický cieľ: podporovanie a propagovanie justičného vzdelávania vrátane jazykového 

vzdelávania v právnej terminológii, s cieľom podporiť spoločnú právnu a justičnú kultúru 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 

Cieľom tejto výzvy je prispieť k účinnému a jednotnému uplatňovaniu právnych predpisov 

EÚ v oblasti občianskeho práva, trestného práva a základných práv. 



 

Prednosť bude mať najmä vzdelávanie v nasledujúcich témach: 

 

Občianske právo 

           • Právne nástroje v rodinných veciach a dedičstve, najmä: 

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 

rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a na vytvorenie 

európskeho dedičského osvedčenia; 

 

• Právne nástroje v občianskych a obchodných veciach, a to najmä: 

 

Nariadenie (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre 

nesporné nároky; 

Nariadenie (ES) č. 1896/2006 o vytvorení európskeho konania o platobnom rozkaze; 

Nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa zriaďuje Európske konaní s nízkou hodnotou 

sporu; 

Nariadenie Rady (EÚ) č.1215 / 2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v 

občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie); 

Nariadenie (ES) č. 655/2014 o vytvorení európskeho príkazu na zablokovanie účtov 

na uľahčenie cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných 

veciach; 

 

• Vzdelávanie orgánov činných v trestnom konaní použijúc nástroje v oblasti civilnej 

justičnej spolupráce, a to najmä: 

 

Nariadenie (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v 

manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel IIa); 

Nariadenie (ES) 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné 

nároky; 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 655/2014, ktorým sa vytvára postup pre európsky príkaz na 

zablokovanie účtov, ktorým sa uľahčí vymáhanie cezhraničných pohľadávok v 

občianskych a obchodných veciach. 

 

Trestné právo 

 Súdne aspekty boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, a to najmä: 
 
o Vzájomná právna pomoc: 
 
    Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej    
    únie a jej protokol, vrátane spontánnej výmeny informácií; 
 
o Vzájomné uznávanie rozhodnutí medzi krajinami EÚ: 
 
    Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577 / SVV z 22. júla 2003 o výkone v Európskej     
    únii príkazov na zaistenie majetku alebo dôkazov; 
     
    Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783 / SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní   
    zásady vzájomného uznávania príkazov na konfiškáciu; 
 



 Prevencia radikalizácie vo väzbe, vrátane využitia alternatív k trestu odňatia slobody: 
 
o Najmä uplatňovanie týchto nástrojov EÚ: 
 
   Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909 / SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní     
   zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú   
   tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na  
   účely ich výkonu v Európskej únii; 
   
   Rámcového rozhodnutia Rady 2009/829 / SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní     
   medzi členskými štátmi Európskej únie zásady vzájomného uznávania na    
   rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby (Európsky výkon     
   dohľadu); 
 
   Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947 / SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní   
   zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely    
   dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. 
 

 Procesné práva v trestnom konaní: 
 
Smernice 2010/64 / EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní; 
Smernice 2012/13 / EÚ o práve na informácie v trestnom konaní; 
Smernice 2013/48 / EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o 
európskom zatýkacom rozkaze, a o práve na informovanie tretej osoby po odňatí 
osobnej slobody, a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi orgánmi po 
pozbavení osobnej slobody.    
    

 Práva obetí: 

Smernica 2012/29 / EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne pravidlá pre práva, 

podporu a ochranu obetí trestného činu; 

 

Základné práva 

• Rozsah a uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie, 

• Najmä jej čl. 45 o slobode pohybu a ďalších právach spojených s občianstvom Únie      

             

Ďalšie prioritné témy  

Navrhované vzdelávacie činnosti môžu tiež obsahovať nasledovné témy: 

• Rozvoj jazykových zručností právnych profesií; 

Projekty by sa mali vzťahovať na právnu terminológiu používanú v pracovnom 

prostredí z praxe; 

• Znalosť právnych systémov členských štátov; 

• Ako náhle sa povolí, použitie nástroja pre vyhľadávanie v európskom identifikátore 

judikatúry (ECLI) na identifikáciu cudzích súdnych rozhodnutí, najmä v súvislosti s 

"acte clair" doktrína Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). 

 

Cieľová skupina 

Vzdelávanie by sa malo zamerať na justičných a súdnych zamestnancov, čo znamená na 

sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, rovnako ako na ostatných právnikov spojených 

so súdnictvom, ako sú advokáti, notári, exekútori, probační  úradníci, mediátori, súdni 

tlmočníci a prekladatelia, ktorí sa podieľajú na uplatňovaní príslušných nástrojov. 



Distribúcia finančnej podpory medzi rôzne témy 

Pri rozhodovaní o prideľovaní grantov, je potrebná  požadovaná spravodlivá rovnováha 

medzi témami a / alebo cieľovou skupinou. 

Okrem toho, bude daná prednosť projektom, ktoré nekopírujú existujúce vzdelávacie 

materiály alebo prebiehajúce projekty, ale sú ako doplnok, alebo ich inovujú. 

Popis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov: 

 Vzdelávacie činnosti vykonávané v rámci každého projektu musia zahŕňať účastníkov 
(stážistov) z rôznych účastníckych krajín. 
 
V prioritných oblastiach uvedených vyššie (vrátane tých, ktoré možno identifikovať podľa 
posúdenia potrieb), bude výzva na predkladanie návrhov financovať činnosti, ako je: 
• Organizácia interaktívnych činností, ktoré sú zamerané na praktickú odbornú prípravu; 
• Viacstranná výmena medzi právnikmi (okrem sudcov a prokurátorov, ktorých vzdelávanie 
sa uskutočňuje v Európskej sieti pre vzdelávanie (EJTN), kde sa môžu zúčastniť výmen, ktoré  
usporadúva EJTN); 
• Vytvorenie vzdelávacieho obsahu, či už ide o prezenčné vzdelávanie, kombinované 
vzdelávania alebo elektronické vzdelávania, a to buď prostredníctvom školiteľov/trénerov, 
alebo vlastné samostatné vzdelávanie; 
• Nástroje pre poskytovateľa odbornej prípravy (napríklad: akcie pre školiteľov, nástroje na 
podporu usporiadania školení v iných členských štátoch, atď.) 
 
Všetky tieto aktivity môžu prebiehať v rámci počiatočného vzdelávania (úvodné obdobie), 
alebo ďalšieho vzdelávania účastníkov (napríklad: vzdelávacie aktivity v rámci, ktorých sa 
právnici zoznámia s novými právnymi predpismi EÚ a nástrojmi pre justičnú spoluprácu, 
alebo viac špecializované vzdelávacie aktivity z právnickej praxe). 
 
Projekty zamerané na "znalosť právnych systémov" by mali pokrývať právne systémy, ktoré 
majú osobitný význam pre účastníkov a zahŕňajú skúsených právnikov, ktorí budú môcť 
porovnať skúsenosti a prax uplatňovania právnych nástrojov EÚ. 
 
Projekty by sa mali tiež zamerať na povzbudenie účastníkov chápať výučbu v cudzom jazyku, 
a to buď poskytnutím simultánneho tlmočenia vo vysokej kvalite do ich rodného jazyka, alebo 
povolením účasti s cudzojazyčným vzdelávaním (napríklad s úvodom do príslušnej právnej 
terminológie tém, ktoré zahŕňajú  aktívne  jazykové zapojenie  účastníkov     
pred alebo na začiatku vzdelávacej aktivity atď.) 
 
Metodika vzdelávania 
Aplikácie by mali brať do úvahy najmä odporúčania vyplývajúce z pilotného projektu EÚ o 
Európskom justičnom vzdelávaní alebo rozšíriť do iných členských štátov alebo právnických 
profesií osvedčené postupy ukázané v pilotnom projekte. 
 
Šírenie stratégie 
Komisia sa predovšetkým zaujíma o činnosti s multiplikačným efektom, ako je napríklad 
vzdelávať školiteľov. Očakáva sa, že financované projekty budú mať jasnú stratégiu šírenia ich 
výsledkov. 
 
Indikatívny časový harmonogram a predbežná suma na výzvu na predkladanie 
návrhov JUST/2015/JTRA/AG/EJTR): 3. štvrťrok 2015, suma: 5 500 000 €. 

Maximálna možná sadzba spolufinancovania oprávnených výdavkov: 80 %   



2.2.2. Výzva na predkladanie návrhov na podporu vzdelávania národných sudcov v oblasti 

práva hospodárskej súťaže a o justičnej spolupráci medzi sudcami pôsobiacimi v práve 

hospodárskej súťaže 

• Špecifický cieľ: podporovať a propagovať justičnú prípravu, vrátane jazykového 

vzdelávania v právnej terminológii, s cieľom podporiť spoločnú právnu a justičnú kultúru 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Cieľom tejto výzvy  je prispieť  k účinným a  dôsledne uplatňovaným právnym predpisom EÚ  
v oblasti hospodárskej súťaže v členských štátoch. To zahŕňa články 101 a 102 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, pravidlá štátnej pomoci, vrátane článku 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,  
a súkromné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ pred vnútroštátnymi súdmi, 
vrátane žalôb na náhradu škody pri porušení protimonopolných pravidiel. 
 
Priority tejto výzvy na predkladanie návrhov sú: 
• Zlepšenie poznatkov, aplikácie a interpretácie právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže; 
• Zlepšenie a / alebo vytváranie spolupráce / sietí medzi sudcami pôsobiacimi v oblasti práva 
hospodárskej súťaže; 
• Vývoj zákona o hospodárskej súťaži, špecifické jazykové znalosti národných sudcov. 
 
Popis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov: 

Táto výzva bude financovať: 

• Vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotné a efektívne uplatňovanie 

pravidiel hospodárskej súťaže EÚ vnútroštátnymi sudcami; 

• Aktivity zamerané na zlepšenie a podporu spolupráce medzi národnými sudcami 

zaoberajúcimi sa oblasťou hospodárskej súťaže; zahŕňa aplikáciu konkrétnych mechanizmov 

spolupráce medzi sudcami jednotlivých štátov a orgány hospodárskej súťaže (pozri osobitné 

pravidlá spolupráce v rámci nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo nariadenia (ES) č. 734/2013), 

ako aj vytváranie sietí a výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi sudcami. 

Kritériá potrebné na spôsobilosť pri výbere a udeľovaní grantu:   

Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou neziskovou organizáciou riadne 
založenou v jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou;  

(b) projekt musí byť zameraný na členov cieľovej skupiny ako je definované vo výzve; 

(c) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 10 000 € alebo vyšší ako 400 000 €;  

(d) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

 

Indikatívny časový harmonogram a predbežná suma na výzvu na predkladanie 

návrhov (COMP/2015): 1. štvrťrok 2015, suma: 1 000 000 €. 

Maximálna možná sadzba spolufinancovania oprávnených výdavkov:  

80% ako normálna maximálna platba 

90% vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ ide o: 

- Európske, národné a nadnárodne entity špecificky vytvorené za účelom vzdelávania 

"justičných zamestnancov", ako je definované vo výzve na predloženie návrhov; 



- Európske, národné a nadnárodné združenie sudcov v oblasti práva hospodárskej súťaže; 

- Žiadatelia pochádzajúci z členských štátov EÚ v rámci finančnej pomoci alebo dohľadu 

(Cyprus, Grécko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko). 

2.2.3. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo nadnárodných projektov 

elektronickej justície 

Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane propagovať 

a podporovať práva obetí trestných činov, pri rešpektovaní práva na obhajobu. 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Táto výzva na predkladanie návrhov má za cieľ prispieť k dosiahnutiu cieľov európskej 

elektronickej justície v rámci Stratégie 2014-2018. Táto výzva bude podporovať realizáciu 

projektov elektronickej justície v rámci Európskej portálu elektronickej justície, ako aj na 

národnej úrovni, ak majú európsky rozmer. Prednosť budú mať projekty zamerané na 

prepojenie alebo zvýšenie existujúcich, alebo pokračujúce projekty elektronickej portálovej 

justície, ako napríklad: 

• Prepojenie národných konkurzných registrov (IRI); 

• Vyhľadanie právnika (FAL); 

• Vyhľadanie notári (FAN); 

• Vyhľadanie vykonávateľa (FAB); 

• Implementovanie európskeho identifikátora judikatúry (ECLI) v judikatúre úložísk a 

prepojenie s portálom elektronickej justície; 

• e-Codex. 

Nadnárodné projekty získajú vyššiu prioritu ako tie čisto národné. Ďalšie projekty, ktoré 

podporujú realizáciu e-justície Stratégie 2014-2018 a jej akčného plánu nebudú vylúčené. 

Najmä aplikácie týkajúce sa projektov, ktoré majú A-priority v rámci akčného plánu, budú 

tiež hodnotené priaznivo. 

Popis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov: 
Táto výzva bude financovať IT činnosti a ostatné činnosti spojené s európskou stratégiou 
elektronickej justície a jej akčného plánu.  
 

Projektové aktivity v rámci tejto výzvy by v zásade mali zahŕňať analytické, koncepčné, 
dizajnové práce a práce na vypracovanie, vývoj IT softwaru, zabezpečenie kvality a súvisiacich 
pomocných opatrení potrebných na zavedenie nových IT systémov, rovnako ako rozšírenie a 
prispôsobenie existujúcich národných a nadnárodných riešení k riešeniu cieľov výzvy.  

Činnosti týkajúce sa projektového riadenia, prípravy obsahu, redakčnej práce, komunikácie, 
propagácie a šírenia sú oprávnené na financovanie.  

Kritériá potrebné na spôsobilosť pri výbere a udeľovaní grantu:   

Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou neziskovou organizáciou riadne 
založenou v jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou;  

(b) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 75 000 €;  

(c) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

 



Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy  (JUST/2015/JACC/AG/E-JU) 

na predkladanie návrhov: 4. štvrťrok 2015, suma: 2 755 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

2.2.4. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo nadnárodných projektov 

na posilnenie práv osôb podozrivých alebo obvinených z trestnej činnosti 

Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane 

propagovať a podporovať práva obetí trestných činov, pri rešpektovaní práva na 

obhajobu. 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Cieľom tejto výzvy je prispieť k účinnému a jednotnému uplatňovaniu trestného práva EÚ v 

oblasti práv osôb podozrivých alebo obvinených z trestnej činnosti a prípravy nových 

opatrení na úrovni EÚ. 

Hlavnou prioritou sú tieto nástroje: 

- Smernica 2010/64 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní; 

- Smernica 2012/13 o práve na informácie v trestnom konaní; 

- Smernica 2013/48 o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní; 

- Odporúčanie Komisie C (2013) 8178/2 o ochrane pre zraniteľné osoby podozrivé alebo 

obvinené v trestnom konaní 

- Odporúčanie Komisie C (2013) 8179/2 o práve na právnu pomoc v trestnom konaní 

- V závislosti na politickej dohode každý ďalší nástroj, ktorý má byť prijatý v oblasti 

procesných práv podozrivých a obvinených osôb, najmä návrhy týkajúce sa prezumpcie 

neviny a právo byť prítomný na súde (COD / 2013/407), špeciálnych ochranných opatrení 

pre deti podozrivé a obvinené v trestnom konaní (COD / 2013/409) a o dočasnej právnej 

pomoci (COD / 2013/408). 

Ďalšou prioritou je prispieť k príprave opatrení EÚ v týchto oblastiach: 

- Ďalšie zlepšenie procesných práv obžalovaných (iné ako súčasné nástroje EÚ), a to aj 

prostredníctvom súdnych opravných prostriedkov; 

- Obmedzenie používania vyšetrovacej väzbe. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:   

Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít:  

 analytické činnosti, ako je zber dát a vytváranie databáz dát, prieskumy, výskumné 
činnosti, a pod;  

 vzájomné vzdelávanie, identifikácia a výmena osvedčených postupov, ktoré môžu byť 

prenosné do ostatných zúčastnených krajín; 

 výmena a zabezpečovanie informácií a vytváranie informačných nástrojov; 

 budovanie kapacít pre profesionálov; 

 uľahčenie spolupráce medzi kompetentnými  orgánmi a agentúrami, právnikmi 

z praxe a/ alebo servisnými providermi (vrátane multidisciplinárnych sietí na 

medzinárodnej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni);  

 šírenie a zvyšovanie povedomia. 
 

Vzdelávacie činnosti môžu byť financované touto výzvou, pokiaľ majú pomocnú povahu a nie 

sú hlavným účelom projektu. 



Kritériá potrebné na spôsobilosť pri výbere a udeľovaní grantu:   

1.Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou neziskovou organizáciou riadne 
založenou v jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou; 
Organizácie, ktoré sú ziskové musia predkladať žiadosť v partnerstve s právnickou osobou 
alebo súkromnou neziskovou organizáciou. 

(b) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 75 000 €; 

(c) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy  

(JUST/2015/JACC/AG/PROC) na predkladanie návrhov: 2. štvrťrok 2015, suma: 2 000 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

2.2.5. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo nadnárodných projektov 

na zlepšenie práv obetí  

Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane 
propagovania a podporovania práv obetí trestných činov, pri rešpektovaní práv 
na obhajobu.  
 
Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Cieľom tejto výzvy je prispieť k účinnému a jednotnému uplatňovaniu trestného práva EÚ v 

oblasti práv obetí trestných činov. 

Priority sú: 

- Smernica 2012/29 / EÚ,  ktorou sa ustanovujú minimálne pravidlá pre práva, podporu a 

ochranu obetí trestného činu; 

- Smernica 2011/99 / EÚ o európskom ochrannom príkaze; 

- Nariadenie Rady(EÚ) 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych 

veciach; 

- Smernica 2004/80 / EK o odškodňovaní obetí trestných činov. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:   

Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít:  

 analytické činnosti, ako je zber dát a vytváranie databáz dát, prieskumy, výskumné 
činnosti, a pod;  

 vzájomné vzdelávanie, identifikácia a výmena osvedčených postupov, ktoré môžu byť 

prenosné do ostatných zúčastnených krajín; 

 výmena a zabezpečovanie informácií a vytváranie informačných nástrojov; 

 budovanie kapacít pre profesionálov; 

 uľahčenie spolupráce medzi kompetentnými  orgánmi a agentúrami, právnikmi 

z praxe a/ alebo servisnými providermi (vrátane multidisciplinárnych sietí na 

medzinárodnej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni);  

 šírenie a zvyšovanie povedomia. 
 

Vzdelávacie činnosti môžu byť financované touto výzvou, pokiaľ majú pomocnú povahu a nie 

sú hlavným účelom projektu. 

Kritériá potrebné na spôsobilosť pri výbere a udeľovaní grantu:   



Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) žiadateľ musí byť verejným subjektom alebo súkromnou neziskovou organizáciou riadne 
založenou v jednej z krajín zúčastnených na programe, alebo medzinárodnou organizáciou; 
(b) požadovaný grant EÚ nemôže byť nižší ako 75 000 €; 

(c) projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant. 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy  (JUST/2015/JACC/AG/VICT) 

na predkladanie návrhov: 4. štvrťrok 2015, suma: 2 000 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

2.2.6. Výzva na predkladanie návrhov na podporu nadnárodných projektov na propagáciu 

kvality národných súdnych systémov 

Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane 

propagovať a podporovať práva obetí trestných činov, pri rešpektovaní práv na 

obhajobu. 

Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Prioritou tejto výzvy na predkladanie návrhov je poskytnúť porovnávaciu analýzu postupov 

súdov, a iniciatívy, ktorých cieľom je zvýšenie kvality súdnych systémov v členských štátoch. 

Cieľom je podporiť lepšie znalosti postupov vyvinutých v rámci súdnictva, na podporu kvality 

vnútroštátnych súdnych systémov, čo je dôležité pre vykonávanie právnych predpisov EÚ a 

pre generovanie atraktívneho prostredia pre podnikanie a investorov. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:   

Táto výzva bude financovať činnosti týkajúce sa nasledujúcich aktivít:  

 porovnávacie analytické činnosti o postupoch národných súdov a / alebo ostatných 
účastníkov súdneho systému na presadenie kvality justičného systému;  

 zber dát o týchto postupoch; 

 vzájomné vzdelávanie, výmena osvedčených postupov medzi právnikmi z praxe v tejto 

oblasti; 

 

Kritériá potrebné na udelenie grantu:  

 Žiadosť o udelenie grantu, aby bola oprávnená, musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 (a) Žiadateľ musí byť verejným subjektom aktívnym v oblasti súdnictva; 

 (b) Žiadateľ musí byť nadnárodnou organizáciou zahrnutou medzi najmenej piatimi 

účastníckymi krajinami;  

(c) Žiadosť o grant EÚ nemôže byť nižší než 150 000 EUR. 

(d) Projekt nesmie začať pred dátumom podania žiadosti o grant 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy (JUST/2015/JACC/AG/QUAL) 

na predkladanie návrhov: 3. štvrťrok 2015, suma: 1 000 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

2.3. Operačné granty  

2.3.1. Operačné granty 2016 príjemcovi identifikovanom v právnom základe – EJTN 



Špecifický cieľ: podporovať a propagovať justičnú prípravu, vrátane jazykového 
vzdelávania v právnej terminológii, s cieľom podporiť spoločnú právnu a 
justičnú kultúru 
 
Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
V súlade s článkom 6 (2) nariadenia (EÚ) č. 1382/2013, Európska justičná vzdelávacia sieť 

(EJTN) dostane operačný grant na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s jeho trvalým 

pracovným programom. 

 

Pracovný program Európskej siete pre vzdelávanie by mal byť v súlade s oznámením Komisie 

2011 o založení Európskom justičnom vzdelávaní (KOM / 2011/551), a najmä mal by usilovať 

o zvýšenie počtu svojich aktivít a účastníkov, ako aj naďalej rozvíjať výmenu Aiakos 

Programu pre nových sudcov a prokurátorov, so zreteľom na zvýšenie počtu výmen pre 

skúsených praktikov. 

 

EJTN by mala tiež pokračovať v presadzovaní vysoko kvalitnej metodiky školení a usilovať o 

čo najviac svojich partnerstiev s európskymi justičnými sieťami. 

 

Opis činností, ktoré sa majú financovať 

Prevádzkové dotácie na r. 2016 pre siete justičného vzdelávania budú financovať aktivity, 

ktoré prispievajú k plneniu cieľov programu v jednotlivých vzdelávacích aktivitách s  

pridanou hodnotou EÚ. 

 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy (JUST/2015/JTRA/OG/EJTN) 

na predkladanie návrhov: 4. štvrťrok 2015, suma: 8 800 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 96 %.   

2.3.2.. Operačný grant na rok 2016 k Rámcovej dohode o partnerstve v oblasti prístupu 

k spravodlivosti  

Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane 
propagovať a podporovať práva obetí trestných činov, pri rešpektovaní práva na 
obhajobu.  
 
Priority roka, sledované ciele a očakávané výsledky: 
Tieto granty sú zamerané na podporu ročného pracovného programu 2016 európskych sietí 

pôsobiacich v oblasti uľahčovania a podpory prístupu k spravodlivosti, ktorý podpísali 

Rámcové dohody o partnerstve s Komisiou. Komisia vyzve partnerov rámcových dohôd 

písomne predložiť svoj návrh s oznámením ročných priorít pre rok 2016. 

Opis činností financovaných v rámci výzvy na predkladanie návrhov:   

Tieto granty budú financovať prevádzkové náklady a také činnosti siete, ktoré majú pridanú 

hodnotu EÚ a prispejú k realizácii cieľov programu, okrem iného: analytické činnosti, 

vzdelávacie činnosti, vzájomné učenie, spolupráca, zvyšovanie povedomia a šírenie aktivít. 

Kritériá potrebné na udelenie grantu:  

Komisia overí, či organizácia spĺňa kritériá pre vylúčenie, či návrh je v súlade s cieľmi 

sledovanými v rámci programu, a posúdi návrh predovšetkým na základe nasledujúcich 

kritérií: 



(a) rozsah, v ktorom navrhovaný ročný pracovný program Rámcového partnera odráža 

priority vyhlásené Komisiou a je v súlade s akčným plánom 2015-2017 pripojeného k 

Rámcovej dohode o partnerstve; 

(b) kvalita ročného pracovného programu, ktorý musí byť jasný, realistický a dostatočne 

podrobný; 

(c) európska pridaná hodnota ročného pracovného programu; 

(d) finančné kvality návrhu, vrátane existencie jasného, podrobného a rozumného rozpočtu, 

ktorý je v súlade s ročným pracovným programom. 

 

Predbežný časový harmonogram a predbežná suma výzvy 

(JUST/2015/JACC/OG/NETW) na predkladanie návrhov: 2. štvrťrok 2015, suma: 1 650 000  €. 

Maximálna možná sadzba spoločného financovania oprávnených výdavkov: 80 %.   

2.4 Verejné obstarávanie 

Špecifický cieľ: podporovať a propagovať justičnú prípravu, vrátane jazykového 
vzdelávania v právnej terminológii, s cieľom podporiť spoločnú právnu a 
justičnú kultúru 
Špecifický cieľ: uľahčiť efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých, vrátane 
propagovania a podporovania práv obetí trestných činov, pri rešpektovaní práv 
na obhajobu.  
 
Predmetom predpokladaných zmlúv (štúdie / technická pomoc / hodnotenie / 

prieskum / IT / komunikačné služby / atď.) 

V roku 2015 má Komisia v úmysle podniknúť niekoľko aktivít prostredníctvom zmlúv na 

základe verejného obstarávania (otvorené výzvy na predkladanie ponúk a rámcové zmluvy) 

alebo administratívnych opatrení. Môžu byť organizované konferencie, stretnutia 

odborníkov, semináre, komunikačné činnosti a štúdie a môžu prebehnúť posúdenia vplyvu, 

pokiaľ sú potrebné na prípravu, alebo sprevádzanie nových právnych predpisov, alebo 

reagujú na zmeny politiky v oblasti pôsobnosti Programu. Celkový rozpočet počíta pre tieto 

typy činností vykonávaných Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť so sumou 5 931 000 

EUR. Zahŕňať môžu najmä tieto akcie: 

 

• Špecifický cieľ: justičné vzdelávanie 

- Vzdelávacia konferencia určená personálu súdu (2. štvrťrok 2015, rámcová zmluva); 

- Konferencia o vzdelávaní o Charte základných práv Európskej únie (2. štvrťrok 2015; 

rámcová zmluva); 

- Tematické stretnutia pre expertné skupiny (2. štvrťrok – 4. štvrťrok 2015, rámcová zmluva); 

- Vypracovanie / preklady / aktualizácia justičných vzdelávacích materiálov pre šírenie (4. 

štvrťrok 2015, rámcová zmluva); 

 

• Špecifický cieľ: prístup k spravodlivosti 

- Štúdie a prieskumy na podporu vyhodnotenia existujúcich nástrojov v trestnom konaní; 

posúdenia vplyvu a ďalšia príprava nových nástrojov v súlade so strategickými usmerneniami 

pre politiku EÚ v oblasti práva v rámci Pracovného programu 2015 prijatého v r. 2014 na 

júnovom zasadnutí Európskej rady a Komisie (1. až 4. štvrťrok 2015), ako sú napríklad: 

   



 Štúdia o implementácii smernice 2012/13 / EÚ o práve na informácie v trestnom 

konaní (nová zmluva); 

  Štúdia o nástrojoch EÚ v oblasti európskeho ochranného príkazu (nová zmluva); 

 Štúdia o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných 

opatrení v občianskych veciach (nová zmluva); 

- Zasadnutie odborníkov, konferencie a semináre o vykonávaní existujúcich nástrojov EÚ 

v trestných veciach, ktoré posilnia prístup k spravodlivosti pre obete, podozrivých a 

obvinené osoby, najmä smernica 2012/29 / EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne pravidlá 

pre práva, podporu a ochranu obetí trestných činov, smernica 2013/48 o práve na prístup 

k advokátovi v trestnom konaní, smernica 2004/80 / ES o odškodňovaní obetí trestných 

činov a odporúčanie Komisie K (2013) 8179/2 o práve na právnu pomoc v trestných 

konaniach            (1-4. štvrťrok 2015, rámcové zmluvy); 

- Zber dát o národných justičných systémoch (3. štvrťrok 2015, rámcová zmluva); 

- Neformálna skupina odborníkov zložená z kontaktných osôb národného justičného 

systému          (1-4. štvrťrok 2015, rámcová zmluva); 

- Akcie v oblasti elektronickej justície v súvislosti s prístupom k spravodlivosti (1-4. 

štvrťrok 2015, rámcové zmluvy), ako sú napríklad: 

 potrebné opatrenia pre ďalší rozvoj, údržbu a podporu portálu elektronickej 

justície a jej čiastkových projektov, ako je napríklad hosting a softvérové licenčné 

poplatky (vrátane co-delegácie DIGIT); 

  náklady na preklad spojené s novým obsahom elektronickej justície; 

 dokončenie presunu databázy spotrebiteľského práva do portálu elektronickej 

justície; 

 zahrnutie výsledkov projektu FRA TRANSPARENTNOSTI na portáli elektronickej 

justície; 

  propagačné a osvetové činnosti súvisiace s e-justíciou; 

 štúdie použiteľnosti na zlepšenie užívateľskej skúsenosti portálu elektronickej 

justície; 

 prípravné akcie a štúdie týkajúce sa budúcich projektov elektronickej justície. 

3. Rozpočtová línia 33 03 03: Prevencia a zníženie dopytu po drogách a zásobovanie 
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3.2 Výzva na predkladanie návrhov na granty na nadnárodné projekty v oblasti protidrogovej 

politiky EÚ   

3.3 Operačné granty 

3.4 Verejné obstarávanie 

 


