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A) ÚVOD
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• Kontext:
 Viaceré pracovné skupiny CEPEJ – potreba určiť váhu prípadov (zdroje, súdna mapa, 

špecializácia) 

 CEPEJ Workshop o medzinárodných skúsenostiach s vážením prípadov (Bratislava 9.-10.5.2019)

 Súdna rada SR – ambícia ponúknuť model váženia vecí so zapojením čo najširšej sudcovskej obce

• Ponuka, nie diktát:
 Cieľ – získať širokú podporu a mandát zo strany sudcovskej obce

 Toto je prvá z cyklu mnohých prezentácií, kde sa sudcovia môžu dozvedieť viac

 Nerealizuje sa, ak nebudú k dispozícii všetky predpoklady (podpora sudcov, potrebné dáta, 
technické zabezpečenie)



B) VÁŽENIE PRÍPADOV - ZÁKLADY

• Hlavné typy váh:

a) Relatívna – priemerný prípad má váhu = 1; ostatné – rôzne stupne +/- ako 1

b) Skutočný čas – skutočné množstvo sudcovského času (hodiny/minúty) stráveného na hlavných typoch 
prípadov

• Ako sa váhy prípadov používajú?

 Pomáhajú odhadnúť mieru personálnych zdrojov potrebných na spracovanie nápadu na súde v 
jednotlivých lokalitách.

 Na spravodlivé prideľovanie prípadov sudcom v rámci lokality daného súdu.

 Pomáhajú odhadnúť potrebný počet a lokalizáciu súdov.

 Pomáhajú odhadnúť koľko sudcov a koľko času by bolo potrebné na vysporiadanie sa s balíkom 
reštančných vecí.
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B) VÁŽENIE PRÍPADOV - ZÁKLADY
• Typy AVP:

 Časový zber (rôzne formy)

 Expertný panel (metóda Delphi)

 Prípadová - jednotlivé prípady rozdelené do typov (napr. občianskoprávny prípad, trestný čin); táto 
informácia musí byť zaevidovaná už pri nápade

 Udalostná – ďalšie rozčlenenie prípadov na jednotlivé udalosti (napr. predprípravné konanie, súdne 
pojednávanie, písanie rozhodnutia/rozsudku) 

510.6.2019

Prípadová Udalostná

Časové denníky

Expertný panel
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C) IZRAEL – FJC MODEL

• Základné informácie o systéme:

 Federal Judicial Center (USA) model váženého nápadu – používa sa od 70. rokov (AVP)

 Podstata modelu: nápad súdu preložiť do pracovnej záťaže

 Cieľ modelu: odpovedať na otázku – koľko sudcov je potrebné mať na každom súde

 Používajú udalostnú formu váženia na základe samo-vykazovaného časového zberu sudcov -
diárovou formou v minútach (6 týždňový zber; 85% sudcov/zamestnancov participovalo)

 3 fázy výpočtu:

1. fáza: 𝑉áℎ𝑦 𝑝𝑟í𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑥 𝑁á𝑝𝑎𝑑 = 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑛á𝑝𝑎𝑑 (𝑅𝑉𝑁)

2. fáza:
𝑅𝑉𝑁

𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑢
= 𝑑𝑜𝑝𝑦𝑡 𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑐ℎ

3. fáza: 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑣𝑖𝑎 − 𝑑𝑜𝑝𝑦𝑡 𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑐ℎ = 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑣
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C) IZRAEL – FJC MODEL

• Váha prípadov – udalostná granularita:

 Postup výpočtu:

• Identifikácia udalostí, ktoré môžu nastať vo všetkých typoch prípadov a vyžadujú si 
pracovný čas sudcu.

• Určenie priemernej frekvencie s ktorou daná udalosť nastane v každom type prípadov.

• Zber samo-vykazovaných údajov od sudcov - o čase strávenom na danej udalosti v každom 
type prípadov.

• Vynásobenie priemernej frekvencie udalosti priemerným časom venovaným danej udalosti.

 Hlavné typy udalostí:

• Príprava na pojednávanie / štúdium spisu

• Pojednávanie

• Písanie rozhodnutia/rozsudku
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C) IZRAEL – FJC MODEL

1) Váha prípadov – príklad diárového zberu v udalostnej granularite:
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Pojednávanie 

(hlavné 

pojednávanie)

Iné 

(predbežné 

prejednanie)

Príprava na 

prvé 

predbežné 

prejednanie

Príprava na 

prvé 

pojednávanie

Príprava 

nakaždé 

ďalšie 

pojednávanie

Procesné 

rozhodnutia 

(počet strán)

Rozhodnutia 

ktorými sa 

končí konanie v 

časti / v celku 

(počet strán)

9:00 9:22 X

9:22 9:32 X

9:32 9:35 X

9:35 9:51 Pracovnoprávny spor X

9:51 10:06 X

10:06 10:15 Sociálne zabezpečenie 1
10:15 10:18 X

10:18 10:35 X

10:35 10:43 X

10:43 10:48 X

11:00 11:05 Pracovnoprávny spor 1

11:05 12:45 Pracovnoprávny spor X

Príprava na pojednávanie Písanie rozhodnutí Administratív

a sudcu 

spojená s 

prípadom

Vykonávanie 

úkonov v 

Súdnom 

manžmente

Sudcovský časový záznam
používateľ: 00xx157                                                                                                                                     Dátum:__25/6/18__

Začiatok Koniec

Sudcovské aktivity súvisiace s prípadom

Sudcovské 

aktivity 

nesúvisiace 

s prípadom

Aktivity 

súvisiace 

s časovou 

štúdiou

Prestávka/

dovolenka

/lekár/inéTyp prípadu

Pojednávania



C) IZRAEL – FJC MODEL

1) Váha prípadov – udalostná granularita

 Príklad výpočtu váh v jednom type prípadu:
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Pracovný čas na 

prípad

Pracovný čas na 

udalosť

Frekvencia udalostiUdalosť

30 minút10 minút3A

90 minút30 minút3B

70 minút15 minút5C

75 minút75 minút1D

265 minút = 4,4 hodínVýsledná váha prípadu



C) IZRAEL – FJC MODEL

2) Ročný vážený nápad (RVN):

• 𝑉áℎ𝑦 𝑝𝑟í𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑥 𝑁á𝑝𝑎𝑑 = 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑛á𝑝𝑎𝑑 (𝑅𝑉𝑁)

• Príklad výpočtu pre súd A:

 Ročný nápad = 800 prípadov; 400 typu X; 400 typu Y

 Váha prípadu typu X = 2 hodiny (120 minút)

 Váha prípadu typu Y = 18 hodín (1 080 minút)

 RVN: 400 x 2h + 400 x 18h = 8 000 sudcovských pracovných hodín
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C) IZRAEL – FJC MODEL

3) Ročný pracovný čas sudcu

• Hodnota jedného sudco-roka:

 223 pracovných dní (pracovné dni – dovolenky, PN, vzdelávanie, atď.)

• Hodnota jedného sudco-dňa

 Priemerné množstvo času, ktoré sudca venuje aktivitám súvisiacimi s prípadom

 Príklad: 9h pracovný čas – 1h na prestávky – 1,5h aktivity nesúvisiace s prípadom = 6,5 hodín

• Ročný pracovný čas sudcu

 223 pracovných dní X 6,5 pracovných hodín denne = 1 449,5 hodín k dispozícii 
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C) IZRAEL – FJC MODEL

• 3 fázy výpočtu - zhrnutie:

 3 fázy výpočtu:

1. fáza: 𝑉áℎ𝑦 𝑝𝑟í𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑥 𝑁á𝑝𝑎𝑑 = 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑛á𝑝𝑎𝑑 (𝑅𝑉𝑁)

2. fáza:
𝑅𝑉𝑁

𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑢
= 𝑑𝑜𝑝𝑦𝑡 𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑐ℎ

3. fáza: 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑣𝑖𝑎 − 𝑑𝑜𝑝𝑦𝑡 𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑐ℎ = 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑣

 Výsledok:

1. fáza: 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑛á𝑝𝑎𝑑 (𝑅𝑉𝑁) = 8 000 hodín

2. fáza: 𝑑𝑜𝑝𝑦𝑡 𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑐ℎ =
8000

1 449,5
= 5,15 sudcu

3. fáza: 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑜𝑣 = 4 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í (𝑛𝑎𝑝𝑟. ) − 5,15 = -1,15 sudcu
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C) NEMECKO - PEBB§Y

• Základné informácie o systéme:

 PEBB§Y = Personalbedarfsberechnungssystem = Systém výpočtu personálnych požiadaviek

 Systém vyvíjaný a priebežne zdokonaľovaný od roku 1998 – konzultantskou firmou (PWC)

 Používa ho všetkých 16 federálnych štátov (1140 súdov)

 Zahŕňa pracovnú zaťaženosť: sudcov, sudcovských aj nesudcovských zamestnancov (vrátane strážnikov)

• Príklad výpočtu:

𝑁á𝑝𝑎𝑑 𝑥 𝑃𝐸𝐵𝐵§𝑌 𝑣áℎ𝑎

𝑟𝑜č𝑛ý 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑑𝑐𝑢
= 

5000 𝑥 200

100 000
= 

1 000 000𝑚𝑖𝑛ú𝑡

100 000𝑚𝑖𝑛ú𝑡
= 10

 => 1 000 000 pracovných minút vyžaduje 10 sudcov
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C) NEMECKO - PEBB§Y

• Účely využitia systému:

 Vyjednávanie o rozpočte s Ministerstvom financií

 Prideľovanie sudcov a zamestnancov na obvod odvolacieho súdu

 Prerozdeľovanie sudcov a zamestnancov v rámci obvodu odvolacieho súdu

 Riadenie pracovnej zaťaženosti sudcov a senátov - podľa kategorizácie prípadov a PEBB§Y váhy

 Transparentnosť distribúcie pracovného zaťaženia

 NIE: individuálne hodnotenie sudcov
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C) NEMECKO - PEBB§Y

• PEBB§Y váha – váha prípadu v minútach

 Stanovuje sa v rámci špecializovaných Pracovných skupín federálnych štátov

• Napr.: PS k dopravným nehodám, regionálne súdy, 1. inštancia

 Očakávaný čas riešenia daného prípadu – stanovený na základe 3 parametrov

• Empirické analýzy typických prípadov

• Minúty - odvodené od minulých skúseností s časom potrebným na ukončenie prípadu

• Požiadavky na jednotné pracovné zaťaženie podľa kategórie prípadov

 Jedna PEBB§Y váha môže byť spoločná pre odlišné typy prípadov

• Napr. Prípady v súvislosti so stavebníctvom / Pochybenia pri lekárskej starostlivosti
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C) NEMECKO - PEBB§Y

• PEBB§Y váha – príklady
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Lokálny súd Regionálny súd Vyšší regionálny súd

Všeobecné občianske 

prípady 152

569 (1. inštančné) 

541 (2. inštančné) 1 535

Dopravné nehody 239 747 1 535

Prípady v súvislosti so 

stavebníctvom / Pochybenia 

pri lekárskej starostlivosti 322 1 193 (1. inštančné) 1 971

Rozvody 131 --- 898

Prípady nájoného práva 193 443 1 535

Všeobecné trestné prípady 

(dospelí)

157 (trestný sudca) 

423 (senátne) 

6 049 (1. inštančné) 

652 (2. inštančné) 535

Ekonomické trestné činy / 

Daňové trstné činy 315 / 1 027 25 623 (1. inštančné) 535



C) NEMECKO - PEBB§Y

• PEBB§Y váha – metóda merania zaťaženosti

 Samo-vykazovanie sudcov a zamestnancov (sudcovia neakceptujú vykazovanie cez 3. strany)

 Vyplniť jeden papierový formulár za každý súdny spis

 Osobitný papierový formulár na činnosti nesúvisiace s prípadmi (mesačne)

 Zber na vybraných exemplárnych súdoch – počas 6 mesiacov (naposledy v 2014)

• 65 inštitúcií (50 súdov + 15 kancelárií prokuratúry)

• 16 000 účastníkov (sudcovia, prokurátori, zamestnanci) z 14 federálnych štátov

• 4 000 000 vyplnených formulárov

• Participovalo viac ako 90% sudcov

 Výsledky zberu podliehajú kontrole hodnovernosti
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C) HOLANDSKO – LAMICIE

• Základné informácie o rozpočtovom systéme súdov:

 Súdom sú prideľované prostriedky z Ministerstva spravodlivosti: 𝐶𝐸𝑁𝐴 𝑥 𝑃𝑂Č𝐸𝑇 prípadov

• Viac prípadov => viac prostriedkov a naopak

 Cieľ: finančná nezávislosť súdnictva

• Súdy si určujú počet potrebných sudcov a zamestnancov sami - vrátane iných výdavkov

• Súdna rada (SR) prebrala väčšinu kompetencií Ministerstva

o Prideľovanie budov, IT riešení atď.

o Vyjednáva so súdmi o ich rozpočtoch – súdy aj SR môžu generovať zisk/stratu

o Súdy aj SR preto vytvárajú rezervy (negatívne číslo – MS musí doplniť rezervy)
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C) HOLANDSKO – LAMICIE

• Cena za prípad – udalostná granularita:

 Odráža všetky výdavky (750 mil. € – výkon súdnictva; 250 mil. € – budovy, IT atď.)

 Príklad: 1. inštančné T prípady (cena prípadovej skupiny: 1 023 €):
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č. Kategória prípadov €

701 Rozsudok senátu troch sudcov 4893,87

702 Vypracovanie rozsudku v odvolacom konaní 593,52

703 Rozsudok samosudcu 399,73

707 Procesné rozhodnutie súdu 164,65

799 Skončenie prípadu bez rozsudku 0,00



C) HOLANDSKO – LAMICIE

• Váha prípadu = minúty za prípad:

 Zahŕňa váženie prípadov na základe vlastného „Lamicie“ modelu

 Priemerný počet minút potrebných na spracovanie každého typu prípadu

 Príklad: Trestný prípad
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Minúty sudcu Minúty podporných

zamestnancov

Kategória Odvolací súd Okresný súd Odvolací súd Okresný súd

Rozsudok senátu 

troch sudcov

893 1 718 552 1 368



C) HOLANDSKO – LAMICIE

• Časové štúdie na súdoch:

 Meranie skutočného času stráveného na homogénnych kategóriách prípadov

 Priebežné meranie:

 1859 sudcov a zamestnancov (celkovo 2 300 sudcov + 5 000 asistentov) 

 84 x za týždeň náhodným výberom prostredníctvom mobilnej aplikácie – čo robíte?

 Počas celého roka – vrátane večerov a víkendov

 Čas: aktivity súvisiace/nesúvisiace s prípadom, typ prípadu, povaha práce atď.
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C) MEDZINÁR. PRÍSTUPY - ZHRNUTIE
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• Spoločné znaky:

 Váženie prípadov - časovou váhou v minútach a v udalostnej granularite

 Zber časových údajov – priame zapojenie sudcov

 Využitie (okrem iného) aj v systéme prehodnocovania potrebného počtu personálnych zdrojov

• Odlišné znaky:

 Spôsob zberu časových údajov:

• Izrael – diárová forma (6 týždňov) – 85% sudcov zo zapojených súdov

• Nemecko – papierový formulár za každý súdny spis (6 mesiacov) – 90% sudcov zo zapojených súdov

• Holandsko – formou mobilnej aplikácie (celoročne) – náhodný výber zo všetkých sudcov všetkých súdov



C) MEDZINÁR. PRÍSTUPY - ZHRNUTIE

• Hlavné typy váh:

a) Relatívna – priemerný prípad má váhu = 1; ostatné – rôzne stupne +/- ako 1

b) Skutočný čas – skutočné množstvo sudcovského času (hodiny/minúty) stráveného na hlavných typoch 
prípadov

• Ako sa váhy prípadov používajú?

 Pomáhajú odhadnúť mieru personálnych zdrojov potrebných na spracovanie nápadu na súde v 
jednotlivých lokalitách.

 Na spravodlivé prideľovanie prípadov sudcom v rámci lokality daného súdu.

 Pomáhajú odhadnúť potrebný počet a lokalizáciu súdov.

 Pomáhajú odhadnúť koľko sudcov a koľko času by bolo potrebné na vysporiadanie sa s balíkom 
reštančných vecí.
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D) MOŽNOSTI APLIKÁCIE V SR

• Hlavné využitie:

1) Dosiahnutie rovnomerného pracovného zaťaženia na krajských a okresných súdoch SR, ich sudcov a 
zamestnancov súdu vo výkone.

2) Zvýšenie transparentnosti a efektívnosti prideľovania personálnych zdrojov a súvisiacich finančných 
zdrojov krajským a okresným súdom SR.
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D) MOŽNOSTI APLIKÁCIE V SR

• Podmineky úspešnosti aplikácie

 Dlhodobá politická podpora zo strany MS SR.

 Akceptácia riešenia širokou sudcovskou obcou.

 Existencia funkčného, spoľahlivého a používaného IKT nástroja na zber údajov.

 Existencia Súdneho manažmentu (SM) s konzistentnými dátami zabezpečujúcimi kvalitné informácie o 
evidovaných prípadoch.
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D) MOŽNOSTI APLIKÁCIE V SR

• Ktorý model je aplikovateľný?

 Izraelský model – diárová forma zberu časových údajov (6 týždňov)

 Udalostná forma – pomáha presnejšie zachytiť pracovnú zaťaženosť sudcov / zamestnancov vo 
výkone súdu

 Možnosť využitia IKT nástroja pre zber časových údajov – AZU

 Využiteľnosť údajov o udalostiach zo Súdneho manažmentu – zatiaľ otázna
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D) MOŽNOSTI APLIKÁCIE V SR

• Ďalšie kroky, ak bude záujem:

1) Vymenovanie členov Poradnej skupiny – sudcovia, riaditelia správ súdov, MS SR (jún 2019)

2) Prezentácia základného konceptu a parametrov AVP v podmienkach SR + prípadná účasť 
zahraničného Experta, dodatočné individuálne prezentácie pre súdy, ktoré budú mať záujem.

3) Opätovná prezentácia technického riešenia aplikácie AVP a komplexného navrhovaného systému pre 
súdy. (november 2019)

4) Záväzné stanovisko predsedov súdov + nominácie respondentov (november 2019)

5) Zber časových údajov a iných potrebných informácií krajských a okresných súdov (6 týždňov - 24.2.-
3.4.2020).
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