
 

 

PRACOVNÝ  PLÁN  ENCJ  NA  ROKY 2017-2018 

 

ÚVOD 

Na Valnom zhromaždení ENCJ 2017 v Paríži bol prijatý pracovný plán na roky 2017/2018. 

Tento pracovný plán nastoľuje aktivity, ktoré bude ENCJ vykonávať za účelom dosiahnutia 

cieľov, ktoré si vytýčila v Strategickom pláne na roky 2018-2021.  

 

1. FUNGOVANIE  ASOCIÁCIE 

 

1.1 Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie ENCJ 2018  sa 30. mája až 1. júna 2018. Hostiteľom bude Súdna rada   

Na budúcoročnom valnom zhromaždení sa bude voliť prezident organizácie ako aj 4 členovia 

Výkonnej rady ENCJ.  

1.2 Výkonná rada ENCJ 

Výkonná rada sa stretne 4x. V lete a na jeseň 2017 a vo februári a v máji 2018. Bude 

monitorovať projektové skupiny (v rámci napĺňania strategického plánu) ako aj ostatné 

aktivity. 

1.2.1 Financie organizácie 

Výkonná rada je zodpovedná za finančný chod asociácie. V druhej polovici roku 2017 

bude podpísaná dohoda s EK, ktorá zabezpečí financovanie na 2018-2021. 

1.2.2 Kancelária ENCJ  

Kancelária má zamestnanca na plný úväzok – Monique van der Goes (riaditeľka 

kancelárie) a jedna zamestnankyňa na čiastočný úväzok – Natalie Calebaut (asistentka 

kancelárie). Účtovníčka kancelárie má zmluvu na 25 hodín týždenne.     

Kancelária ENCJ bude pokračovať v organizácii valných zhromaždení a stretnutí 

výkonnej rady. 



Program stáží bude pokračovať v mierne pozmenenom formáte. Program poskytne 

možnosť dvom osobám pracujúcim v organizáciách členských štátov ENCJ aby prišli 

o Bruselu na stáž na obdobie 2 týždňov za účelom získania vedomostí o fungovaní EÚ 

a ENCJ. Stáže sú plánované na jeseň 2017. Viac informácií o pripravovaných stážach 

budú poskytnuté v priebehu niekoľkých týždňov. Kancelária ENCJ naplatí mzdu, ale platí 

stravné a vreckové na pokrytie nákladov na bývanie a život v Bruseli. Kancelária ENCJ 

rovnako prepláca aj cestovné náhrady.  

 

1.2.3 Vzťahy a spolupráca s členmi a pozorovateľmi ENCJ 

Komunikácia 

Webová stránka ENCJ bude obnovená v roku 2017. Budú sa na nej zavádzať nové funkcie 

vrátane možnosti rozvinúť wiki stránky ENCJ obsahujúce podrobné informácie o 

fungovaní súdnych systémov v Európe. Správna rada vyzve členské a pozorovateľské 

štáty, aby si navzájom zdieľali viac správ prostredníctvom internetovej stránky ENCJ. 

Tretia výročná správa ENCJ bude uverejnená začiatkom roku 2018. Členovia budú 

vyzvaní, aby zaslali svoje národné príspevky do správy začiatkom októbra 2017. 

Žiadosť o asistenciu 

Prezident a / alebo iní predstavitelia organizácie môžu z času na čas navštíviť členské 

alebo aj pozorovateľské krajiny (špeciálne keď začína nové volebné obdobie súdnej rady). 

Účelom takejto návštevy je uistiť sa, že nová súdna rada bude pokračovať v nastolenom 

trende a že nepreruší kontakty s ENCJ. 

ENCJ môže od členských a pozorovateľských krajín dostávať aj písomné žiadosti 

o spoluprácu pri riešení nejakého či už právneho, alebo organizačného problému.  

Žiadosť o informáciu 

 Zdieľanie informácií a tých najlepších postupov pri fungovaní a organizácii jednotlivých 

súdnych rád je typickou črtou fungovania našej organizácie. Aj nová webová stránka 

prispeje k lepšiemu fungovaniu a k lepšej výmene informácií a komunikácie medzi 

členskými a pozorovateľskými krajinami.  

Zvyšovanie povedomia 

ENCJ a najmä Výkonná rada budú pokračovať vo svojom úsilí poskytovať podporu 

nezávislosti, zodpovednosti a kvality súdnictva v Európe a podporovať porozumenie a 

rešpektovanie nezávislosti súdnictva v členských ako aj pozorovateľských krajinách 

ENCJ. 

 

 

 



1.2.4 Vonkajšie vzťahy a spolupráca 

Ambície stanovené v strategickom pláne 2018-2021 bude musieť realizovať Výkonná 

rada ENCJ. Bude sa zaoberať, ako najlepšie realizovať stanovené strategické ciele. Prvou 

prioritou bude, ako začať dialóg o právnom štáte a úlohe súdnictva v demokratickom 

štáte. 

Prezident ENCJ alebo jeho zástupca vystúpi na pozvanie na viacerých podujatiach a 

konferenciách organizovaných inými orgánmi (napríklad FRA, ELI, sieť predsedov 

najvyšších súdov EÚ atď.). Tieto kontakty sú dôležité, pretože všetky tieto orgány majú 

vplyv na súdne systémy v celej Európe. Blízke kontakty posilnia výsledky aktivít rôznych 

sietí. 

Výkonná rada bude tiež sledovať vývoj, ktorý by mohol ovplyvniť spoluprácu medzi 

súdnymi systémami v Európe, ako je napr. vytvorenie siete európskych inšpekčných 

služieb alebo ako je aj iniciatíva Súdneho dvora Európskej únie na vytvorenie Európskej 

justičnej siete pozostávajúcej z ústavných a najvyšších vnútroštátnych súdov ( napr. 

občianske / trestné / správne). 

Európska komisia a EU Justice Scoreboard 

ENCJ bude aj naďalej investovať do svojich vzťahov s Európskou komisiou. Umožní to 

aktívne prispievať k rozvoju a vykonávaniu politík EÚ v príslušných oblastiach. 

ENCJ reaguje na výzvu Európskej komisie na posilnenie právneho štátu. ENCJ bude aj 

naďalej posilňovať vzťahy s Generálnym Riaditeľstvom pre rozširovanie EÚ (NEAR) s 

cieľom podporovať nezávislé a zodpovedné súdne systémy v EÚ a v širšej Európe. 

Európsky parlament 

Budeme rozvíjať ďalšie kontakty s výborom JURI a LIBE Európskeho parlamentu 

prostredníctvom sekretariátov týchto výborov a pomocou kontaktov s konkrétnymi 

poslancami Európskeho parlamentu. ENCJ bude sledovať aj vývoj situácie vo vzťahu k 

paktu o demokracii, právnom štáte a ľudských právach. 

Súdny dvor Európskej únie 

Súdny dvor je pozorovateľom ENCJ. Prezidentka ENCJ bude rozvíjať širšie väzby so 

súdom. 

Rada Európy 

ENCJ je zastúpená na schôdzach CCJE (poradný orgán európskych sudcov Rady Európy) 

a prispieva k jej výročným správam. ENCJ je pozorovateľom v CEPEJ a aktívne sa 

zúčastňuje na ich pracovnej skupine pre kvalitu. ENCJ a Benátska komisia uskutočnili 

prvé oficiálne stretnutie v decembri 2014, keď bola ENCJ vyzvaná, aby oboznámila 

Benátsku komisiu so svojimi projektmi. ENCJ si želá mať užšie vzťahy a spoluprácu s 



vyššie uvedenými organizáciami a bude sa usilovať o vytvorenie pravidelných stretnutí a / 

alebo konkrétnej spolupráce v špecifických otázkach. 

Európska súdna vzdelávacia sieť (EJTN) 

EÚ je združením spoločných hodnôt. To platí aj pre súdnictvo. Každý sudca potrebuje 

dôkladné pochopenie týchto spoločných hodnôt v oblasti spravodlivosti. Na dosiahnutie 

tohto cieľa bude spolupráca s EJTN pokračovať v podpore odbornej prípravy v oblastiach, 

ktoré sú podstatné, ako je napríklad justičná etika a znalosti súdnych systémov iných 

členských štátov. 

Európsky právny inštitút (ELI) 

Projektový tím ELI-ENCJ dokončí svoju prácu v roku 2017. Druhá konzultácia so 

zainteresovanými stranami sa plánuje na jún / júl. Projektový tím vypracoval návrh 

vyhlásenia o najlepších európskych postupoch vo vzťahu k prístupu, ktorý by mali súdy a 

sudcovia prijímať v interakcii so všetkými typmi postupov alternatívnych metód riešenia 

sporov. Druhá konzultácia sa bude konať so zainteresovanými stranami vrátane členov a 

pozorovateľov ENCJ, pokiaľ ide o primeranosť odporúčaní a postupov. 

Európska rada advokátov a právnych združení (CCBE) 

Na jeseň roku 2017 vykoná CCBE prieskum medzi právnikmi o ich vnímaní nezávislosti 

súdnictva a sudcov. Výsledky prieskumu sa budú skúmať a ich výsledok môže slúžiť ako 

podklad pre ďalšiu spoluprácu týchto dvoch asociácií. 

 

2. PROJEKTY 

Plánované aktivity vyplývajú z tohto pracovného plánu ako aj zo Strategického plánu na 

roky 2018-2021. Prvé stretnutie oboch projektových tímov je naplánované na 5.-6. 

október 2017 vo Vilniuse.  

Projekt 1  Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita justície 

Projekt bude pokračovať aj naďalej a bude sa skladať z niekoľkých častí.  

V časti Nezávislosť a zodpovednosť: 

1. Použitie výsledkov zo správy 2016/2017 

 zorganizovať dialógové skupiny a prediskutovať výzvy, ktoré vyplývajú 

z výsledkov prieskumu medzi sudcami a z aplikácie indikátorov nezávislosti 

a zodpovednosti 

2. externé preskúmanie metodiky a ukazovateľov nezávislosti a zodpovednosti vedeckou 

komunitou a partnermi ENCJ (v rámci i mimo súdnictva). Toto by sa malo uskutočniť 

v prvej polovici roku 2018, pretože by to mohlo viesť k ďalšej revízii ukazovateľov 

a k revízii prieskumu. V roku 2018/2019 by sa mohli vykonať revidované prieskumy. 

3. možnosť zorganizovať prieskum medzi prísediacimi o ich nezávislosti 



4. zintenzívniť spoluprácu s CCBE a preštudovať výsledky prieskumu medzi právnikmi 

o vnímaní ich nezávislosti. 

V časti Kvalita súdnictva: 

1. Zlepšiť ukazovatele kvality kritickým preskúmaním ukazovateľov a spôsob ich 

merania a hodnotenia. Okrem toho sa musí diskutovať o tom, ako by sa malo 

odpovedať na dotazník, v zmysle, aby bolo umožnené vstúpiť do tohto dotazníka aj 

sudcom. Všetko by sa malo uskutočniť v druhej polovici roku 2017.  

2. Akonáhle bude hotový bod. 1, implementácia indikátorov kvality sa vykoná vo 

všetkých členských a pozorovateľských krajinách ENCJ, predpokladáme v prvej 

polovici roku 2018. 

3. Budeme sa zaoberať aj inými oblasťami kvality, ktoré tento rok neboli do indikátorov 

obsiahnuté. 

Projekt 2 Dôveryhodnosť justície a jej image 

Ako ukázali posledné verejné prieskumy dôvery, ktoré sa uskutočnili na základe 

výsledkov Justice Scoreboard za rok 2017, nízka dôvera verejnosti v súdnictvo je stále 

problémom. Projekt sa zameria na rôzne aspekty dôvery verejnosti a imidžu justície a určí 

možné nápravné opatrenia, ktoré by mohli prijať súdne rady. Navyše prieskum v rokoch 

2016 medzi sudcami o ich nezávislosti ukazuje, že vplyv médií na rozhodnutia sudcov 

rastie a vo väčšine krajín je veľký. Vplyv sociálnych médií je oveľa menší ako v prípade 

tradičných médií, ale v takmer všetkých krajinách sa tento vplyv zvyšuje. Činnosti 

projektovej skupiny by mohli zahŕňať: 

• preskúmať spôsoby, ako možno zlepšiť obraz spravodlivosti a ovplyvniť dôveru 

verejnosti, a navrhnúť všeobecný akčný plán, ktorý môžu využiť vnútroštátne justičné 

orgány; 

• podporovať vypracovanie kľúčového posolstva pre súdne rady ; 

• mapovať a určiť osvedčené postupy v oblasti činností súvisiacich so šírením informácií 

v súdnictve; 

• skúmať vzťahy s (sociálnymi) médiami a aktualizovať správu ENCJ o spravodlivosti, 

spoločnosti a médiách z roku 2012, najmä pokiaľ ide o úlohy súdnych rád. 

 

Projekt 3  Založenie Fóra pre digitálnu justíciu 

V prvej polovici roku 2018 sa spustí fórum ENCJ pre digitálnu spravodlivosť. Fórum 

bude pozostávať z jedného zástupcu každého člena ENCJ a zainteresovaných 

pozorovateľov. Prostredníctvom elektronickej komunikácie a každoročného seminára je 

cieľom fóra: 



• podporovať digitálnu spravodlivosť a modernizáciu spravodlivosti a identifikovať výzvy 

a príležitosti; 

• vymieňať si osvedčené postupy a vývoj na vnútroštátnej úrovni; 

• poskytnúť Európskej komisii právny názor na elektronickú justíciu. 

Začiatok fóra sa uskutoční v Amsterdame v marci / apríli 2018. 

     


