
Finančný Program Spravodlivosť na obdobie 2014-2020 ponúka konkrétnu 
finančnú odporu pre rôzne organizácie, ktoré sa špecializujú na oblasť 
spravodlivosti. Uvedený program sa zameriava sa na tieto kľúčové oblasti: 
 
• justičná spolupráca v občianskych veciach, vrátane občianskych a obchodných vecí,     
   platobná neschopnosť, rodinné záležitosti a dedičstvo, atď. 
• justičná spolupráca v trestných veciach 
• justičné vzdelávania vrátane jazykového vzdelávania v právnej terminológii, s cieľom  
   podporiť spoločnú právnu a sudcovskú kultúru 
• účinný prístup k spravodlivosti v Európe, vrátane práv obetí trestných činov a procesných  
   práv v trestnom konaní 
• iniciatívy v oblasti protidrogovej politiky (spolupráca a prevencia kriminality, ako aj právne  
   aspekty). 
 
Rozpočet uvedeného programu je 378 000 000.- EUR na obdobie 2014-2020. 
 
Bližšie informácia sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html 
 
Výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov na rok 2015 
určená na podporu justičnej spolupráce: 
 
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov EK dňa 23. 12. 2015 informuje, že 
uverejnilo Výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci akčných grantov na 
rok 2015 určenú na zlepšenie a podporu justičnej spolupráce. Program je rozdelený 
do troch tém: justičná spolupráca v občianskych veciach, justičná spolupráca v trestných 
veciach a justičná spolupráca v trestných veciach, ktorých cieľom je boj proti terorizmu s 
predchádzaním radikalizácie. 
 
Návrhy projektov realizovaných v rámci výzvy musia byť podané v anglickom jazyku v 
termíne do 19. januára 2016 17:00 SEČ.  
 
Viac informácií možno nájsť na nasledujúcej webovej adrese: 
        
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-
2015-jcoo-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2015-JCOO-
AG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/
1/0&+identifier/desc 
 

1. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo 

nadnárodných projektov na podporu justičnej spolupráce v občianskych 

veciach má za cieľ zlepšenie a podporu súdnej spolupráce v občianskych 

a trestných veciach. 

Priority, sledované ciele a očakávané výsledky projektu: 
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; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2015-jcoo-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2015-JCOO-AG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2015-jcoo-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2015-JCOO-AG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2015-jcoo-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2015-JCOO-AG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2015-jcoo-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2015-JCOO-AG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc


- 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. 
 
 

2. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo 

nadnárodných projektov na podporu justičnej spolupráce v trestných 

veciach má za cieľ zlepšenie a podporu súdnej spolupráce v  trestných 

veciach a prispenie k efektívnej a koherentnej aplikácii trestného práva 

EÚ. 

 
Prioritné ciele tejto výzvy sa budú klásť na nasledujúce nástroje vzájomného 
uznávania: 
 

- Smernica 2.014 / 41 / EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze (EVP) v trestných 
veciach; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2006/783 / SVV o vzájomnom uznávaní príkazov na 
konfiškáciu, najmä s ohľadom na prijatie smernice 2014 /42 / EÚ o zmrazovaní a 
konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii a v smernici 
2014/42 o EVP; 
 
- Vzájomná zmluvy o právnej pomoc alebo iné zmluvy, ktoré obsahujú ustanovenia o 
vzájomnej právnej pomoci s tretími štátmi (napr. dohode medzi EÚ a USA o 
vzájomnej právnej pomoci, Budapeštiansky dohovor o Počítačovej kriminalite), najmä 
s ohľadom na výmenu elektronických údajov a finančných informácií; 
 
Projekty možno tiež vyberať, ak sa praktická pridaná hodnota projektu bude dať 
preukázať nasledujúcimi predpismi EÚ: 
 



- Smernica 2011/99 o európskom ochrannom príkaze; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2005/214 / SVV o finančných sankciách; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2008/909 / SVV o odovzdávaní väzňov; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2008/947 / SVV o probačnej službe a alternatívnych 
sankciách; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2009/829 / SVV o európskom príkaze na dohľad; 
 
- Rámcové rozhodnutie 2002/584 / SVV o európskom zatýkacom rozkaze 
 
- Dohovor 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi 
Európskej únie (zriadená zákonom Rady z 29. mája 2000); 
 
2) Ďalšou prioritou je spolupráca medzi prokurátormi z rôznych členských štátov za 
použitia nástrojov uvedených vyššie v rámci priority 1., v 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. 

 

3. Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných alebo 

nadnárodných projektov na podporu justičnej spolupráce v trestných 

veciach so zameraním na  prevenciu radikalizácie. 

 

Cieľom je podpora súdnej spolupráce v trestných veciach na boj proti radikalizácii, 
ktorá vedie k násilnému extrémizmu a v boji proti terorizmu. Duplicitné už existujúce 
iniciatívy nebudú financované. Žiadatelia musia vysvetliť a ukázať, ako sú ich návrhy v 
súlade s príslušnými politikami EÚ a s dokumentmi zverejnenými Európskou 
Komisiou. Výzvy na predkladanie návrhov budú posudzované na základe kritérií pre 
zadanie zákazky. 



 
Priorita bude daná nasledujúcim akciám, a to najmä: 
1. Prevencia radikalizácie vo väzniciach, najmä pokiaľ ide o: 

◦ výber a organizáciu väzenských režimov, aby sa zabránilo radikalizácii (napr. ako 
väzni sú umiestnení, či sú oddelení od alebo začlenení do celkovej väzenskej 
populácie); 
 
◦ Prepracovanie de-radikalizácie, zavádzanie nových opatrení a rehabilitačných 
programov, ktoré majú byť použité vo väzení; 
 
◦ Úloha náboženského / etického / morálneho poradenstva pre väzňov, pomoc pri  
vytváraní a podporovaní jednotlivých deradikalizačných procesov; 
 
◦ Vytvorenie nástrojov zabezpečujúcich pomoc väzenskému personálu, ktorý sa 
zaoberá  radikalizovanými páchateľmi. 
 

2.  Podpora alternatív pri zadržaní a skúmanie úlohy probácie na úrovni 
EÚ v boji proti radikalizácii, ktorá vedie k násilnému extrémizmu, najmä pokiaľ 
ide o rozvoj deradikalizačných nástrojov, zavádzanie nových opatrení a 
rehabilitačných programov, ktoré by mohli byť použité mimo väzenia (napr. počas 
trestného konania ako podmienka k zníženiu žalôb smerujúcich pred súd, ako 
podmienka pre uvoľnenie z vyšetrovacej väzby, ako podmienka pre podmienečný 
trest odňatia slobody, ako súčasť trestu odňatia slobody alebo v prípade 
podmienečného prepustenia). 

 

 
3. Prepracovanie metód hodnotenia rizík, ktoré by mohli byť použité v správe 

väzníc a súdov a prokuratúry (napr. ako rozpoznať známky radikalizácie, ako 
rozlišovať medzi rôznymi typmi osôb podozrivých z terorizmu a ich motiváciu, ako 
spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, spravodajskými službami a 
probačnými službami v tomto smere). 
 

4. Úloha systému justície mladistvých v kontexte boja proti terorizmu. 
 
Spolupráca medzi prokurátormi z rôznych členských štátov pri uplatňovaní 
niektorých nástrojov súdnej spolupráce v otázkach týkajúcich sa boja proti 
terorizmu a organizovanému zločinu budú pokryté výzvou JUST / 2015 / JCOO / 
AF / CRIM. 
 
Aktivity 
Popis činností financovaných v rámci výzvy: 
•analytická činnosť, ako je zber údajov, prieskumy, výskumné činnosti, a pod; 
 
• výmena informácií a vytváranie sietí medzi justičnými a správnymi orgánmi a 
právnickými profesiami a príslušnými aktérmi v občianskej spoločnosti, ako je 
rozvoj dostupného a komplexného zdroja konkrétnych informácií a pokynov pre 
konania, trestné poriadky, trestné činy a právne predpisy v každom členskom 
štáte; 
 
• vzájomné vzdelávanie, identifikovanie a výmena osvedčených postupov, ktoré 
môžu byť prínosné pre zúčastnené krajiny; 
 
• šírenie informovanosti a zvyšovanie povedomia v danej oblasti.  
Vzdelávacie aktivity môžu byť tiež financované v rámci tejto výzvy, ak sú 
doplnkovej povahy a nepredstavujú hlavný cieľ projektu. 


