POZVÁNKA
Spotřebitelská organizace Zákazníci české justice jako organizátor, IBM Česká republika jako generální
partner a Ness Czech jako hlavní partner, si vás dovolují pozvat již na X. setkání nad justičními tématy,
tentokráte pod názvem

„Zabraňme únikům informací z policejních a justičních spisů“








Soudci, státní zástupci, policisté, ostatní justiční profesionálové, ale i běžní zákazníci justice dlouhodobě
upozorňují na zatím neuspokojivé zabezpečení klíčových dokumentů v trestním, civilním, správním i
ústavním řízení. Poukazují rovněž na chybějící věrné záznamy průběhu těchto úředních jednání.
Vizí obou ministerstev, spravedlnosti i vnitra je využití možností současných technologií a příprava
justičních systémů tak, aby umožňovaly poskytování řady nových moderních služeb. Cílem je vyšší
výkonnost systému, transparentní prostředí a uživatelský komfort pro profesionály i běžné uživatele.
Spolupráce ministerstev a dalších institucí navíc umožňuje vnímat celý průběh trestního (někdy i jiných
řízení) řízení jako jeden logický celek
Právě moderní a transparentní prostředí může významně omezit nejen „běžné“ ztráty různých kritických
dokumentů, ale také všechny ty kriminální jevy (krádeže dokumentů, úniky informací, nezákonné
manipulace se spisy), které zatím bohužel výrazně snižují důvěru veřejnosti v justiční a policejní
instituce.
Popisované negativní jevy mohou znamenat osobní tragedii pro běžného individuálního zákazníka české
justice a vážné snížení kvality jeho života.
Cílem setkání je proto společné hledání cest, jak využít současné možnosti k tomu, aby byla individuální
práva každého účastníka všech typů soudních řízení maximálně ochráněna.
KDY: v úterý 26. června 2007, registrace začíná již od 9 hodin, ukončení cca v 15 hodin
KDE: prostory Justiční akademie, Hybernská ulice 18, Praha (viz MAPKA)
Cílová skupina:
Předpokládáme asi 90 účastníků z řad soudců, státních zástupců, policistů, podnikových právníků,
justičních a policejních informatiků, zástupci resortu vnitra a spravedlnosti, notářů, exekutorů, advokátů,
pracovníků PMS, a příbuzných povolání. Ale také novinářů, sociologů, politologů, psychologů,
psychoterapeutů, psychoanalytiků a dalších vážných zájemců o modernizaci české justice.
Registrace - vzhledem k očekávanému zájmu prosíme zájemce, aby se zaregistrovali co nejdříve emailem
nebo telefonicky kolaja@ejustice.cz nebo 608 244 135. DŮLEŽITÉ - uveďte prosím vaše jméno, příjmení,
váš email, telefon a vaše povolání, případně také organizaci, ve které působíte. Vstupní poplatek se neplatí.
Aktuální přehled zaregistrovaných účastníků najdete v tabulce – (od středy 20. června):
http://www.ejustice.cz/download/doc/Ejustice_10.xls. Na webu budeme rovněž aktualizovat další podrobné
informace o programu a najdete tam i přepisy textů z některých dřívějších setkání.
Registrovaní účastníci obdrží další podrobné informace emailem v pátek 22. června.
________________________________________________________________________________________

Ejustice.cz

- vše, co jste chtěli vědět o českém soudnictví a báli jste se zeptat
Zákazníci české justice, spotřebitelská organizace
David Kolaja, předseda
Nad Primaskou 30, 100 00 Praha
www.ejustice.cz, kolaja@ejustice.cz, +420 608 244 135

Program setkání
(aktuální verze viz www.ejustice.cz)
09:00 –
10:00

Registrace účastníků, welcome coffee

10:00 –
10:10
10:10 –
10:30

Úvod, kontext setkání a představení účastníků setkání

10:30 –
10:50

I „malá“ opatření mohou výrazně pomoci
Řada „drobných“ potíží, se kterými se zákazník české justice
setkává, může právě ve svém úhrnu úplně ochromit
schopnost občana uhájit svoje práva v soudním řízení.
Některé problémy se týkají integrity soudních spisů. Pomoci
by mohly jednak nové technologie, často také jen drobná
organizační opatření, či lepší „marketingová“ komunikace
soudů a dalších institucí.
Vize Ministerstva spravedlnosti
Dálkový přístup k informacím o probíhajícím soudním řízení
(metadata) pro veřejnost. Elektronické soudní spisy a
dálkový přístup k jejich vlastnímu obsahu pro účastníky
řízení. Elektronická podání na soudy a nová pravidla pro
elektronická podatelny. Jak tyto a další novinky ovlivní
bezpečnost informací soudních řízení?

David Kolaja, Zákazníci
české justice

Vize Ministerstva vnitra
Jakým způsobem využije ministerstvo poznatky z pilotních
projektů Policie České republiky. Společná pracovní skupina
zástupců vnitra a spravedlnosti, jaká jsou témata? Jak daleko
je společná práce a co lze od spolupráce očekávat?
Otázky a diskuze

Igor Troch, Komise
ministra vnitra k definování
služeb elektronického
trestního a přestupkového
řízení

10:50 –
11:10

11:10 –
11:30

11:30 –
12:10
12:10 –
13:00
13:00 –
13:20

13:20 –
13:40

Soudce - garant spravedlivého procesu
Ve všech typech soudního řízení má soudce nepochybně
výjimečné postavení. Úniky informací ze spisů jsou však
typickým tématem, k jehož řešení je naprosto nezbytná
spolupráce soudní moci s ostatními orgány veřejné moci a
institucemi. Jak by taková spolupráce mohla vypadat
pohledem soudního manažera? Mohou diskuzi přispět i sami
občané?

David Kolaja, předseda,
Zákazníci české justice
Jan Sváček, předseda
Městského soudu v Praze

(František Steiner,
náměstek ministra
spravedlnosti, ekonomická
sekce)

Oběd
Pilotní projekt – epodatelna Krajského soudu v Praze.
Cílem pilotního projektu je zefektivnit komunikaci soudů a
„hromadných“ žalobců a jejich zástupců. Jaké jsou první
zkušenosti a jak jsou elektronické informace na soudech
zpracovávány a zabezpečeny?
Nejvyšší státní zastupitelství - křižovatka mezi resorty
Informace z policejních útvarů budou směřovat na státní
zastupitelství prostřednictvím serveru Nejvyššího státního
zastupitelství. Jak bude propojení vypadat? Jak budou
informace v elektronické podobě zabezpečeny?

Lenka Ceplová,
místopředsedkyně KS v
Praze

13:40 –
14:00

14:00 –
14:20

14:20 –
15:00
cca 15:00

Policie – Elektronické justiční spisy se rozšiřují do dalších
regionů V mnoha ohledech výjimečný pilotní projekt české
policie, který byl zahájen na konferenci, kterou pořádali ZČJ
na Invexu 2004 v Brně, se nyní rozšiřuje do dalších regionů.
Jaké jsou jeho současné parametry. A jak jsou chráněny
dokumenty v elektronických spisech?
Elektronické soudní spisy – naplňují se očekávání?
Ústavní soud Slovenské republiky – jako první soud na
území bývalé federace zavedl vnitřní oběh elektronických
soudních spisů. Ústavní soudci mohou využívat dálkový
přístup ke spisům. Jaké jsou jejich zkušenosti, je systém
bezpečný? Praktická ukázka práce s elektronickým spisem.
Otázky a diskuze
Ukončení programu

Petr Přibyl, plk, PČR SVčK
Zástupci MěŘ PČR Brno.

Macko Rudolf, informatik,
Ústavný súd, Slovensko

