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Čo sme chceli... 

•  Stav v čase, keď sme sa rozhodovali pre zmenu 
–  Práca s originálom spisu  
–  Potrebné úkony – kopírovanie, posielanie poštou, príp. 

odovzdanie osobne, nevyhnutnosť prichádzať do 
kancelárie tribunálu prevziať si spis 

–  Kontrola – telefonicky, e-mailom, osobné stretnutia 
 

•  Keďže už existovala skúsenosť so systémom 
Ecclesia 
–  Aplikovať ho na prácu cirkevného súdu – cieľ: zjednodušiť 

prácu a tým dosiahnuť skrátenie času, potrebného na 
vyriešenie kauzy 

 
 



Čo sme chceli...  

•  Začiatok – dosiahnuť v 100% miere využívanie 
zabezpečenej elektronickej komunikácie – 
komunikačná platforma 

•  Zabezpečená komunikácia sudcov navzájom a s 
kanceláriou tribunálu 
–  Bezpečnosť 
–  Efektívnosť  
–  Spoľahlivosť  



Čo sme chceli... 

•  Pokročiť ďalej 
–  Využiť skúsenosť s formulárovým systémom, ktorý už 

funguje 
•  Vytvoriť elektronický spis 

–  Umožní zjednodušenie a zrýchlenie práce  
–  Bude zaručená rezervovanosť  
–  Bude sa ľahšie zdieľať medzi osobami, ktoré so 

spisom majú pracovať a budú môcť konzultovať 
jednotlivé kroky, vykonané v spise 



Čo sme chceli... 

•  Práca s elektronickým spisom 
–  Uchovanie integrity dát, manažovanie prístupov 
–  Dodržiavanie predpísaných lehôt, urgovanie krokov 
–  Kontrola - prehľad o jednotlivých úkonoch 



VYHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI 
MANŽELSTVÍ 

Definice rolí 



Základní kámen = definice rolí 

•  role musí být zavedeny 
•  jedno (správné) nastavení je tak možné 

pro všechny zapojené subjekty 
•  za rolí je fyzická osoba 

– uživatel může vystupovat ve více rolích 
•  všechna oprávnění se nastavují na role v 

systému 



Role v procesu Tribunálu 

•  Role jsou pevně procesně určeny: 
– uživatelé jsou definovány do jednotlivých rolí 

podle konkrétní kauzy 
– mají vliv na přístupová oprávnění k 

záznamům a ke spisům 
•  Změna role osoby v rámci Tribunálu – 

změna oprávnění k záznamům ve Spise 



Role v procesu Tribunálu 
Název role Popis 

Biskup Má práva ke sledování kauzy, schvaluje znalce, se kterým není učiněna dohoda. Může 
vystupovat v roli soudce. 

Vikář Jmenuje členy tribunálu, má práva ke sledování kauzy. Může jmenovat i sám sebe do role 
soudce 

Soudce  

Je členem tribunálu, jedním ze tří rozhodujících osob. Rozhoduje o výsledku kauzy svým 
rozhodnutím na základě dodaných podkladů. Soudce může být i roli advokáta (v jiné kauze) 
Soudci vystupují ve třech rolích (Předseda, Ponence, Soudce z pořadí) v rámci spisu a práv 
není třeba rozlišovat. 

Notář/ka 
Procesní dohled. 
Nastavení členů tribunálu v rámci případu, skenování originálů, kompletace všech 
dokumentů 

Obhájce svazku/
promotór 
spravedlivosti  

Obhájce svazku je interní diecésní osoba, má přístup do systému, v rámci procesu připravuje 
materiály do kauzy – na druhé instanci i zjišťuje, jestli první instance probíhala procesně 
správně – odvolání může podat obhájce svazku 

Advokát 

Zastupuje třetí stranu (viz níže). Interní (diecézní) má přístup do systému, externí dostává 
podklady pouze v papírové formě. V rámci procesu dodává podklady v úvodu kauzy, je u 
výslechu svědků při zjišťování informací a případně podává odvolání k rozhodnutí. Pokud je 
advokát externí subjekt, účast na kauze schvaluje biskup. 

Soudní znalec Má právo nahlížet na dokumenty v rámci kauzy, vypracovává znalecký posudek – externí 
pracovník (obvykle stálý externí pracovník) 

Třetí strana 
(manžel, manželka, 
svědci apod.) 

Iniciuje kauzu, dodává podklady v jednotlivých fázích. Má právo se seznámit se spisem 
v určité fázi. Dostává prostor k vyjádření, obdrží rozsudek po rozhodnutí kauzy. V rámci 
systému nevystupuje. 



Nastavení rolí znamená 

•  jednoznačnou funkčnost v rámci celého 
systému 

•  snadnou migraci uživatelů 
•  snadnou zastupitelnost 
•  správná oprávnění 
•  snadnou změnu – přiřazení uživatele do 

role, vyřazení z role s okamžitým 
dopadem na celý proces 



ZPRACOVÁNÍ PROCESU 
ELEKTRONICKY 



Evidence žádosti o vyhlášení 
neplatnosti manželství 



Založení Spisu – vznik kauzy 



Evidence záznamů do Spisu 



Přehled o spisech 



Přehled o záznamech 



Evidence přístupů a činností nad 
spisem 



Uzavření Spisu 



Předání druhé instanci (stav před 
legislativní změnou) 

•  vytvořen servisní formulář 
•  do něj jsou vloženy všechny přílohy ze spisu podle 

kategorizace vložených dokumentů 
•  formulář je postoupen druhému subjektu výběrem 

z číselníku druhoinstančních tribunálů (předání na 
subjekt) 

•  spis je po odeslání (myšleno listinném) uzavřen, 
stávající uživatelé ztrácí práva ke spis. Právo na 
spis zůstává Vikáři. Do spisu je možné nahlížet jen 
formou udělení přístupu (elektronická podoba) – 
uděluje Vikář, zápůjčky listinného spisu se řeší 
mimo systém stávajícím procesem 



LEGISLATIVNÍ ZMĚNA 



Legislativní změna nutno 
zapracovat 



Postup zapracování změn a 
termíny 

•  Analýza procesu  do 30. 4. 2016 
•  Zapracování  do 30. 6. 2016 
•  Testování  do 31. 8. 2016 
•  Pilotní provoz  od 1. 9. 2016 



Tribunál v elektronické podobě 
•  jednotná evidence 
•  okamžitý přehled o vložených záznamech 
•  záznamy jsou přístupné odkudkoli 
•  šetření času: 

–  kopírování 
–  poštovné 
–  cestovné 

•  sledování přístupů – bezpečné auditní 
logování 



Diskusia 



Ďakujeme za pozornosť. 
 

info@ecclesia.sk 


