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Summary 

In the present work is elaborated description of the use of information and 

communication technologies and systems in the Czech judiciary. The first section explains 

the types of court proceedings, is characterized by the procedural description and 

distribution of documents in the judiciary. The second part contains an overview of current 

information systems in the Czech judiciary. Subsequently incorporated more detailed 

description of an information system for district courts, including a description of the 

existing possibilities of communication with surrounding systems used by the judiciary. 

Another section is devoted to e-file and technologies used for processing the input 

document. The next section included an overview of the existing judicial systems 

integration with other systems and the conclusion is contained a description of the possible 

development of information technology in the Czech judiciary. 

Keywords: Ministry of Justice, the judicial proceedings, information system, 

subsystem, ISAS 

 

Anotace 
 

V předložené práci je zpracován popis vývoje a využívání informačních 

a komunikačních technologií a systémů v českém soudnictví. V první části jsou vysvětleny 

druhy soudních řízení, je charakterizován jejich procesní popis a oběh dokumentů 

v soudnictví. Druhá část obsahuje přehled informačních systémů v současné české justici. 

Následně je začleněn podrobnější popis informačního systému pro okresní soudy včetně 

popisu stávajících možností komunikace s okolními systémy využívanými v soudnictví. 

Další část je věnována elektronickému spisu a používaných technologiím pro vstupní 

zpracování dokumentů. V další části je zařazen přehled stávající integrace soudních 

systémů s ostatními systémy a v závěru práce je obsažen popis možného vývoje 

informačních technologií v českém soudnictví. 

 
Klíčová slova:  Ministerstvo spravedlnosti, soudní řízení, informační systém, subsystém, 

ISAS 
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1. Úvod a historický vývoj českého soudnictví 

1.1. Předmět a cíl práce 

Předmětem a cílem mé bakalářské práce je popsat vývoj elektronizace procesů, které 

souvisí s evidencí soudní agendy a využívání informačních a komunikačních technologií a 

systémů v českém soudnictví. Procesními postupy v soudnictví, které se v průběhu řady let 

opíraly pouze o zpracování písemností klasickou papírovou formou, byl vytvořen dobře 

fungující systém. Ten však z pohledu úrovně sdílení informací a jejich propustnosti dosáhl 

svého maxima. Vyspělé země světa se s rostoucím ekonomickým a sociálním pohybem 

vydaly cestou masivní elektronizace svých soudních systémů, čímž je vytvářen tlak na 

uplatnění téhož postupu i v české justici.  

Elektronizace justice v České republice probíhá pozvolna. Stav informačních 

technologií je zaměřen zejména na oblast organizace a řízení justice. V rámci výkonu 

informační politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky byly vytvořeny strategické 

cíle pro rozvoj v oblasti informatiky. Tyto cíle zahrnují například vytvoření vnitřní 

informační a komunikační struktury pro potřeby složek resortu justice, dostupnost 

a využitelnost informací v rámci rozhodovacích procesů, vytvoření předpokladů pro 

možnost využití informačních technologií při řídících procesech, poskytnutí vzdělávání 

odborného personálu a uživatelů informačních a komunikačních technologií a zajištění 

přístupu k informacím pro občany.  

Jedním z nejvýznamnějších strategických cílů, který se začal realizovat dne 21. 

prosince 2005, vyslovením souhlasu vlády České republiky usnesením č. 1652, je příprava 

informačního systému elektronické justice (E-Justice) v České republice. Konkrétně se 

jedná o přípravu první části systému, a to elektronický soudní spis.  

Hlavním cílem projektu elektronické justice v České republice je vytvoření takových 

legislativních, technických a organizačních podmínek, aby bylo možné vést soudní spisy 

v elektronické podobě s možností bezpečného přístupu k obsahu spisu, který bude zajištěn 

oprávněným osobám.  
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Pro dosažení vytvořených strategických cílů v oblasti informatiky je podmínkou 

zajištění vhodné koordinace a součinnosti mnoha faktorů. Zejména se jedná o faktory 

organizační, personální, technické a finanční. 

Pod pojmem justice je v mé práci chápána především soustava orgánů: Ministerstvo 

spravedlnosti ČR a soudy všech stupňů (tedy okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud 

České republiky) a státní zastupitelství.  

1.2. Vývoj druhů soudnictví a zřízení Ministerstva spravedlnosti 

V průběhu historie vývoje českého soudnictví se z původního jednotného soudního 

procesu posupně vyvinuly jednotlivé druhy soudnictví. Za nejstarší druh soudnictví je 

považován druh civilní, historicky druhým soudnictvím je rozhodování o vině a trestu, tedy 

trestní soudnictví. Později vzniklo správní a ústavní soudnictví. Správní soudnictví je 

určeno pro přezkum správních rozhodnutí a ústavní pro kontrolu ústavnosti právních 

předpisů. 

Ministerstvo spravedlnosti bylo jako ústřední orgán státní správy soudů zřízeno dne 

20. 3. 1848 jako jedno ze čtyř ministerstev Rakousko-Uherska. V čele stanul hrabě Ludwig 

Taaffe, zkušený politik, kterého zanedlouho vystřídal Franz von Sommeruga. Přestože se 

v průběhu dalších let počet ministerstev velmi často měnil, Ministerstvo spravedlnosti si 

udrželo svůj význam po celou dobu existence Rakouska-Uherska. Pod Ministerstvo 

spravedlnosti byla ministerským nařízením ze dne 25. 10. 1865 převedena i správa věznic. 

V této podobě trval rozsah působnosti ministerstva do rozpadu Rakouska-Uherska v roce 

1918. 

Zákonem Národního výboru československého č. 2/1918 Sb. bylo Ministerstvo 

spravedlnosti zřízeno v Československé republice. Právní řád rakousko-uherské monarchie 

byl přijat, včetně působnosti ministerstva, i při vzniku Československa v roce 1918. 

Ministerstvo spravedlnosti proto nadále vykonávalo vedle státní správy soudů a státních 

zastupitelství i správu věznic. K úpravám kompetencí ministerstva, zejména v oblasti 

vězeňství, došlo v době Protektorátu. 

Na území osvobozeného Československa byla ústavním dekretem presidenta 

republiky č. 1/1945 Sb. činnost Ministerstva spravedlnosti obnovena. To nadále 

vykonávalo státní správu soudů a vězeňství. 
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K významnějším změnám v působnosti Ministerstva spravedlnosti došlo po roce 

1948. Byl vytvořen Sbor uniformované stráže, do něhož byli přijati příslušníci 

dosavadního sboru. Příslušníci tohoto sboru byli posléze převedeni do Sboru národní 

bezpečnosti ministerstva vnitra. 

Nové uspořádání ministerstev přineslo federativní uspořádání republiky v roce 1968. 

Ministerstvo spravedlnosti bylo zařazeno mezi tzv. republiková ministerstva, čímž došlo ke 

zřízení Ministerstva spravedlnosti České republiky. Kompetence Ministerstva 

spravedlnosti byly stanoveny zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb. a byla mu svěřena 

státní správa soudnictví, státního notářství a vězeňství. Úprava působnosti Ministerstva 

spravedlnosti dle ustanovení tohoto zákona je platná do současné doby.  

2. Druhy soudních řízení, jejich specifikace a procesní 

popis, oběh dokumentů 

2.1. Dělení soudních řízení 

Soudní řízení je rozděleno do čtyř základních skupin, označených shodným 

způsobem jako druhy soudnictví, které vznikly v rámci historického vývoje. První skupinu 

tvoří občanskoprávní soudní řízení, druhou skupinou je trestní řízení soudní, do třetí 

skupiny spadá soudní řízení správní a poslední, čtvrtou skupinu, tvoří ústavní soudní 

řízení. Každé soudní řízení se řídí specifickými právními normami. Základním právním 

přepisem, který stanovuje postupy při občanském soudním řízení je občanský soudní řád, 

pro trestní řízení je stěžejním právním předpisem trestní řád, postupy v rámci správního 

řízení upravuje správní řád a výkon ústavního soudního řízení upravují Ústava České 

republiky, zákon o soudech a soudcích a zákon o Ústavním soudu. 

2.2. Charakteristické rysy a procesní popis jednotlivých druhů 

soudních řízení 

Každé soudní řízení je charakterizováno specifickými vlastnosti, kterými lze 

jednotlivé skupiny soudních řízení od sebe vzájemně odlišit. 
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Občanskoprávní řízení je charakteristické tím, že v něm soud vykonává civilní 

pravomoc. Soudy zejména projednávají a rozhodují spory o právo mezi účastníky řízení, 

kteří jsou ve vzájemném postavení potenciálních nebo skutečných odpůrců. V rámci 

občanskoprávního řízení také soud upravuje právní postavení účastníků řízení tak, aby bylo 

v souladu se zákonem. Do tohoto druhu řízení spadá i provádění výkonu rozhodnutí, která 

nebyla dobrovolně splněna. Soudy při výkonu civilní pravomoci dbají, aby nedocházelo 

k porušení práva a zájmům fyzických a právnických osob právem chráněných a též aby 

práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. 

Trestní řízení je postup příslušných orgánů činných v trestním řízení upravený 

zákonem. Jeho cílem je na základě řádně opatřených a provedených důkazů, při zachování 

práv dotčených osob a bez důvodných pochybností zjistit, zda byl spáchán trestný čin. Po 

zjištění pachatele trestného činu mu uložit spravedlivý trest, případně rozhodnout 

o ochranném opatření a toto rozhodnutí vykonat. Upevnění zákonnosti, předejití 

a zamezování trestné činnosti jsou cílem trestního řízení. Stejně tak výchovně působit na 

občany. Toto řízení působí nejen vůči osobám, proti kterému je vedeno nebo které se jej 

účastní, ale ovlivňuje i širší veřejnost formou odstrašujícího příkladu.  

Soudní řízení správní se řadou rysů podobá řízení občanskoprávnímu. Na rozdíl od 

něj zde však není žalován subjekt soukromého práva, ale orgán veřejné moci. Nejčastěji je 

tímto orgánem státní nebo místní úřad. Takový úřad nemá hmotněprávní subjektivitu 

a nemohl by být proto jinak žalován. Řízení se zahajuje na základě správní žaloby, která 

zpravidla směřuje proti rozhodnutí správního orgánu. Správní soud, pokud žalobě vyhoví, 

napadené rozhodnutí zruší, nebo zakáže správnímu orgánu pokračovat v jednání, které je 

předmětem sporu. Může též uložit obnovení předchozího stavu. V rámci správního řízení 

soud sám nerozhoduje, pouze je kompetentní ke zrušení a vrácení věci správnímu orgánu 

k dalšímu řízení. 

Postavení a pravomoci Ústavního soudu upravuje Ústava České republiky. 

V ústavním soudním řízení rozhoduje soud o ústavních stížnostech podaných fyzickou 

nebo právnickou osobou proti pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahům orgánu 

veřejné moci do základních práv a svobod zaručených Ústavou České republiky. V rámci 

ústavního práva jsou soudní rozhodnutí přezkoumávána pouze po stránce jejich ústavnosti, 

nikoliv zákonnosti či správnosti. Jinými právy se Ústavní soud zabývat nemůže.  
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Každý druh soudního řízení je dále členěn na několik druhů věcí. Soud každé 

instance má své specifické druhy věcí, pod které spadá dané soudní řízení. Druhy věcí jsou 

stanoveny Instrukcí Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitřní kancelářský řád 

pro okresní, krajské a vrchní soudy. Jednotlivé druhy věcí se od ostatních liší 

charakteristickými procesními úkony, které soud v průběhu řízení činí. Pro každý druh věci 

je stanoven samostatný rejstřík. 

V mé bakalářské práci se budu podrobněji zabývat pouze soudním řízením, k jehož 

výkonu je věcně příslušný okresní soud.  

Nyní zmíním několik druhů věcí a rejstříků, které existují na okresních soudech. Pro 

každý rejstřík uvedu konkrétní příklady návrhů, které se v rejstříku evidují. Přehledný 

výčet všech druhů věcí vedených na okresních soudech je obsažen v příloze č. 1. 

Pro občanskoprávní řízení soudní je například určen druh věci C - rejstřík civilní. Do 

rejstříku C se zapisují návrhy na zahájení řízení v občanskoprávních věcech, návrhy 

vyvolané řízením při výkonu rozhodnutí, návrhy vyvolané řízením o projednání dědictví, 

návrhy na vydání platebního rozkazu, návrhy na rozvod manželství a návrhy v ostatních 

věcech týkajících se manželů, dále návrhy na zrušení registrovaného partnerství a ostatní 

věci týkající se registrovaných partnerů, návrhy na určení, případně popření otcovství, 

žaloby na obnovu řízení, návrhy na zrušení soudního smíru atd.  

Dalším rejstříkem občanskoprávního řízení je rejstřík exekuční - druh věci E. Zde 

soud eviduje veškeré návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí, dožádání o provedení výkonu 

rozhodnutí došlá z jiných soudů a návrhy na prodej movitých a nemovitých věcí.  

Druhem věci v oblasti trestního soudního řízení je například druh věci T - trestní 

rejstřík, do kterého se zapisují trestní věci, v nichž státní zástupce podal obžalobu nebo 

návrh na potrestání v rámci zkráceného řízení.  

Trestní věci mladistvých se pak evidují v rejstříku s druhem věci Tm. 

2.3. Soustava soudů v České republice 

K výkonu soudnictví jednotlivých druhů soudních řízení je příslušný odpovídající 

druh instance soudu. Soustavu soudů v České republice tvoří Nejvyšší soud České 

republiky, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy, zvláštní postavení má Nejvyšší 
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správní soud. Řízení se vždy koná u soudu, který je věcně a místně příslušný. Příslušnost 

soudu je zakotvena v zákoně. 

2.4. Dokumenty v českém soudnictví 

V současném českém soudnictví lze rozdělit, ze systémového hlediska, zpracování 

a následný oběh dokumentů na tři části.  

První část je tvořena dokumenty, které vnikají na vstupu do soudního systému. 

Dokumenty na vstupu tvoří civilní podání, která lze činit písemnou formou, ve 

stanovených případech formou ústní a podání elektronická. V rámci trestního řízení tvoří 

vstupní dokument zpravidla návrh státního zástupce v písemné formě. Tento návrh je 

součástí vyšetřovacího spisu, který je zároveň s návrhem předáván soudu. Trestní řád 

umožňuje i podání v elektronické podobě. Elektronická podání musí splňovat 

kvalifikovanou elektronickou formu, což znamená, že musí být opatřena kvalifikovaným 

elektronickým podpisem ve smyslu zákona o elektronickém podpisu. V opačném případě 

plní podání funkci předběžného podání, které musí být doplněno předložením papírového 

originálu, jinak k němu soud nepřihlíží. 

Druhou částí jsou dokumenty zpracovávané uvnitř soudního systému.  Tuto skupinu 

tvoří všechny dokumenty, které jsou v rámci procesních úkonů, činěných od zahájení 

řízení a směřujících k pravomocnému skončení věci, vytvářeny soudem samotným, dále 

dokumenty vzniklé mezi soudními instancemi i mezi soudy stejné úrovně. Mezi tyto 

dokumenty patří protokoly, předvolání, výzvy a poučení, úřední potvrzení a vyjádření 

soudu, dokumenty obsahující informace o probíhajícím řízení a dokumenty týkající se 

státní správy soudu. Dokumenty uvnitř soudního systému sice zpravidla vznikají 

v elektronické podobě, nicméně pro možnost jejich dalšího oběhu jsou vytištěny do 

podoby papírové. V papírové podobě dále obíhají jako nedílná součást papírového 

soudního spisu uvnitř soudu, mezi soudy pak cestou poštovního styku. Z hlediska vyšší 

efektivity soudního řízení je rozhodující možností vedení soudního spisu v elektronické 

podobě. Se vznikem elektronického spisu dojde k odstranění administrativních průtahů 

způsobených právě oběhem papírových dokumentů a zčásti tak dojde k omezení 

zdlouhavosti rozhodování soudů. 
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Poslední část tvoří dokumenty na výstupu ze soudního systému. Mezi tyto 

dokumenty patří soudní rozhodnutí zasílaná účastníkům a ostatním orgánům, ať již činným 

v trestním řízení, nebo orgánům veřejné moci. Do této skupiny spadají i dokumenty 

organizačního charakteru, dále dokumenty, které informují o rozhodování soudů a slouží 

jako podklad pro zpětnou vazbu na kvalitu práce soudů. Jsou to statistické přehledy,  

výroční zprávy a výkaznictví. Největší podíl dokumentů na výstupu v elektronické podobě 

tvoří dokumenty obsahující informace organizačního charakteru a dokumenty, které nejsou 

pro soudnictví specifické. Pod tuto část spadají dokumenty pro úřední desky, seznamy 

pracovníků a údaje dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

V rámci výkonu soudnictví musí být údaje z každého dokumentu na vstupu do 

soudního systému, na jehož základě dochází k zahájení soudního řízení, zaevidovány 

v příslušné evidenční pomůcce. Evidenčními pomůckami jsou rejstříky a ostatní evidenční 

pomůcky, ve kterých soud eviduje údaje o věci po celý průběh soudního řízení, tedy od 

zahájení řízení po jeho pravomocné skončení. Podávají tak přehled o stavu zapsaných věcí 

a využívají se jako podklady pro výstupy, konkrétně výkaznictví. Rejstříky a ostatní 

evidenční pomůcky vedou soudní oddělení, pod které jsou rejstříky přiřazeny rozvrhem 

práce soudu.  

3. Informační systémy v dotčené oblasti 

3.1. Přehled informačních systémů v české justici 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky zajišťuje vývoj a následnou údržbu 

informačních systémů, které jsou nasazovány u jednotlivých složek resortu justice. Přehled 

těchto systémů je uveden v Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Přehled informačních systémů 

Zkrácený 

název 
Úplný název systému Užití systému 

ISOR Informační systém 

obchodního rejstříku 

Informační systém je určen k evidenci a vyřizování 

agendy obchodního rejstříku, také rejstříku 

nadačního, rejstříku obecně prospěšných 
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společností a rejstříku společenství vlastníků 

jednotek. Systém plně automatizuje zápisy do 

obchodního rejstříku, vyhotovení výpisů včetně 

úplných výpisů ze systému, vedení všech podání 

a evidenci materiálů, které jsou uloženy ve sbírce 

listin. 

ISIR Informační systém 

insolvenčního rejstříku 

Informační systém je určen k vedení agendy 

insolvenčních soudů a justičnímu odboru 

Ministerstva spravedlnosti pro účely vedení 

seznamu insolvenčních správců. Centrální část 

systému zajišťuje bezpečnou prezentaci 

shromážděných dat ze soudů v reálném čase 

externím uživatelům po síti internet. 

ISRT Informační systém 

rejstříku trestů 

Informační systém určený k evidenci a poskytování 

informací o pravomocném odsouzení osob soudy. 

Umožňuje evidenci přijatých elektronických listů, 

evidenci odsouzených osob, vydávání výpisů 

a opisů včetně evidence žádostí, dále pak zajišťuje 

elektronickou komunikaci s okolními subjekty, 

které jsou k této komunikaci oprávněny. 

ISAS Informační systém pro 

okresní soudy 

Informační systém je určen k vedení administrativy 

okresních soudů. Plně automatizuje zápis nových 

věcí a jeho přidělení soudcům, rejstříkovou 

evidenci v rámci jednotlivých druhů věcí, evidenci 

v ostatních evidenčních pomůckách, zpracování 

dokumentů, statistiku a výkaznictví.  

ISNS Informační systém 

Nejvyššího soudu 

Klon informačního systému pro okresní soudy, 

určený k vedení administrativy Nejvyššího soudu. 

ISYZ Informační systém pro 

státní zastupitelství 

Informační systém vyvinutý pro všechny stupně 

státních zastupitelství. Plně automatizuje vedení 
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rejstříků pro jednotlivé druhy řízení vedené na 

státním zastupitelství včetně příslušných 

evidenčních pomůcek. Součástí systému je modul 

pro sledování vybraných rizikových věcí. 

ISVKS Informační systém 

agendy krajských 

a vrchních soudů 

Informační systém pro vedení agendy krajských 

a vrchních soudů. Hlavní částí systému je možnost 

vedení rejstříků a s nimi související činnosti soudní 

kanceláře. Součástí systému je evidence pro lustraci 

na celostátní úrovni. 

IRES Informační systém pro 

organizační složky 

státu 

Informační systém je určen k ucelenému zpracování 

ekonomické agendy všech složek resortu justice.  

ISKS Informační systém pro 

krajské soudy 

Informační systém je určen k elektronickému 

zpracování administrativy konkursních agend. Plně 

nahrazuje evidenci rejstříků a evidenčních pomůcek 

v papírové podobě, umožňuje vytváření 

dokumentů. Práce se systémem je založena na 

procesním způsobu zpracování agend 

prostřednictvím nadefinovaných událostí. 

CEU Centrální evidence 

úpadců  

Centrální informační systém pro evidenci firem 

v konkurzu, v ochranné nebo vyrovnávací lhůtě 

umožňuje vyhledávání informací přes internetové 

stránky. Údaje v databázi systému aktualizují 

krajské soudy. 

SSMP Spisová služba 

Ministerstva 

spravedlnosti 

Informační systém slouží pro oběh dokumentů 

včetně jejich vytváření. Systém řeší i centrální 

evidenci smluv a objednávek. Byl vyvinut na 

zakázku Ministerstva spravedlnosti, které je jeho 

výhradním uživatelem. 

CESO Centrální evidence Informační systém určený k evidenci stíhaných 
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stíhaných osob osob slouží k celorepublikové evidenci těch osob, 

proti kterým bylo nebo je vedeno trestní stíhání. 

Systém je spravován Nejvyšším státním 

zastupitelstvím a je využíván jak státním 

zastupitelstvím, tak soudy. 

CESR Centrální evidence 

soudních rozhodnutí 

Systém pro publikaci zajímavých soudních 

rozhodnutí. Soudům je přístupná centrální evidence 

přes internetové stránky. 

CSLAV Centrální statistické 

listy a výkaznictví 

Systém pro sběr a zpracování statistických listů 

a výkazů organizací resortu justice, který současně 

plní i úlohu centrálního datového skladu. Registruje 

informace o změnách významných údajů o věcech 

a osobách z resortních informačních systémů ISYZ, 

ISAS, ISVKS, ISOR a informace o ekonomické 

agendě ze systému IRES. 

Dalšími systémy využívanými v resortu justice je vnitřní portál Extranet, určený 

výhradně pro pracovníky resortu, kteří zde mají k dispozici informační stránky, instrukce 

a nařízení, odkazy na informační registry a diskusní fórum. Dalším portálem je veřejně 

přístupný Portál justice, který je určen široké veřejnosti a je volně přístupný. Občané zde 

najdou informace týkající se organizací resortu. 

Pro zaslání podání na soud v elektronické formě je určena webová služba ePodatelna. 

Ta je určena uživatelům, kteří disponují kvalifikovaným elektronickým podpisem. Uživatel 

jednotlivé náležitosti podání vpisuje do polí webového formuláře. V průběhu vyplňování 

má k dispozici interaktivní nápovědu. Po vyplnění potřebných údajů a podepsání podání jej 

odešle na příslušný soud, ze kterého, po řádném doručení, obdrží e-mailem informaci 

o převzetí zaslaných dat. 

Resort justice disponuje i dalšími systémy, které získávají informace z lokálních 

informačních systémů a jsou určeny pro veřejnost. Webová služba infoSoud umožňuje 

účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení, sledovat postupy užité při vyřizování věci na 

libovolném soudu prostřednictvím internetových stránek. Služba umožňuje jednoduché 
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dohledání informací a zároveň poskytuje možnost se soudy případně elektronicky 

komunikovat.  

InfoJednání je další webovou službou, která veřejnosti nabízí možnost vyhledání 

aktuálních informací o jednotlivých jednáních probíhajících na soudech. Informace 

obsahuje údaje o jednací síni, datu a čase nařízeného jednání, spisovou značku, jméno 

soudce, který jednání řídí, dále předmět jednání, jeho účastníky a informaci o tom, zda je 

jednání veřejné či neveřejné. Informace jsou pro infoJednání přebírány z provozních 

informačních systémů automaticky. 

Poslední webovou aplikací je elektronická úřední deska resortu justice - infoDeska, 

která zveřejňuje listinný obsah klasické úřední desky umístěné v budově soudu 

v elektronické podobě. Zveřejněné informace jsou pouze informativního rázu a nemají 

charakter úřední listiny. 

3.2. Informační systém okresních soudů a jeho komunikace 
s jinými systémy 

V této kapitole se budu podrobněji věnovat informačnímu systému pro okresní soudy 

ISAS. Systém ISAS je nejpoužívanějším systémem v českém soudnictví s ohledem na 

počet organizací, uživatelů kteří se systémem pracují a v neposlední řadě počet věcí, 

jejichž průběh řízení je v systému evidován.  

3.2.1. Průběh zavádění systému na organizace 

Hlavním rizikem spojeným s přechodem z klasické listinné evidence o soudních 

řízeních na evidenci elektronickou byl lidský faktor. Přechod na systém pro většinu 

zaměstnanců soudu obnášel zásadní změnu jejich dosavadního stylu práce. Proto bylo 

nezbytné činit v průběhu zavádění informačního systému ISAS četná organizační, 

personální a další rozhodnutí. Od počátku byli do zavádění zapojeni nejkvalitnější 

zaměstnanci soudu a zejména vedení, které je oprávněno činit potřebná rozhodnutí. 

Každá organizace disponovala před zavedením systému velkým množstvím dat 

a dokumentů v listinné podobě. Dokumenty bylo nutné roztřídit podle jejich vztahu 

k zaváděnému informačnímu systému. Pro správnou činnost systému bylo nezbytné vložit 

údaje o neskončených věcech. Na větších organizacích se jednalo řádově o desetitisíce 
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věcí, jejichž přepsání do systému vyžadovalo velice náročnou činnost. V rámci 

maximálního urychlení vkládání těchto dat docházelo k velkému zanášení chyb do 

systému, což znepříjemnilo práci i v následném rutinním provozu. Chybně zanesená data 

byla posléze postupně opravována, na některých organizacích po dobu několika let. 

V důsledku zavedení informačního systému došlo k výrazné změně způsobu práce na 

celé organizaci a k vyšším nárokům na kvalifikovanost zaměstnanců soudu. Přineslo 

zefektivnění a zpřesnění opakujících se činností, došlo ke zlepšení informačním tokům 

v organizaci, informační systém usnadnil ukládání a vyhledávání informací. Tím došlo 

k úspoře některých pracovních míst na jedné straně, naopak došlo k vytvoření míst nových, 

které v organizaci před zavedením systému být nemusely.  

Informační systém pro okresní soudy ISAS je v současné době v rutinním provozu na 

všech okresních soudech i pobočkách okresních soudů v České republice. Proces zavádění 

informačního systému probíhal v letech 1995 - 2007. 

3.2.2. Zápis věci do ISAS a komunikace ISAS - ISYZ 

Na vybraném modelovém příkladě procesních postupů v rámci soudního řízení 

popíšu subsystémy informačního systému ISAS, základní funkčnosti systému a jeho 

propojení s ostatními systémy z pohledu běžného uživatele, který se systémem rutinně 

pracuje. Typový příklad je z oblasti trestního soudního řízení.  

Představme si, že byl spáchán trestný čin. Policejní orgán v rámci vyšetřování 

v přípravném řízení provedl úkony k jeho objasnění a prověřil všechny skutečnosti, které 

spáchání trestného činu nasvědčovaly a zjistil pachatele trestného činu. Výsledkem jeho 

vyšetřování bylo podání obžaloby státnímu zastupitelství.  

Státní zástupce prověřil zákonnost postupu policejního orgánu a na konci 

přípravného řízení podává obžalobu na pachatele trestného činu k okresnímu soudu. Na 

státním zastupitelství byla po dobu prověřování přípravného řízení státním zástupcem věc 

evidována v systému pro státní zastupitelství ISYZ. S podáním obžaloby k soudu 

administrativní pracovník státního zastupitelství provedl export dat o věci z aplikace ISYZ 

do aplikace ISAS, včetně obžaloby v elektronické podobě. Struktura exportovaných dat 

systému státního zastupitelství odpovídá struktuře dat evidovaných v informačním systému 

ISAS a proto není nutná transformace dat do nového systému. Zároveň papírovou verzi 
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obžaloby společně s vyšetřovacím spisem, jehož je obžaloba nedílnou součástí, předal 

soudu. 

Možnost přijetí dat o věci a osobě ze systému ISYZ do systému ISAS je prvním 

možným druhem propojení ISAS s ostatními systémy. Je založen na principu předávání 

strukturovaných dat ve formátu xml, jež svou strukturou odpovídají struktuře příslušných 

relačních databází. Jako prostřední komunikace slouží komunikační modul, který zajišťuje 

konzistenci dat na stranách komunikujících systémů dle schématu komunikačního modulu 

uvedeném na Obrázek 1 - Schéma komunikačního modulu. 

 

Obrázek 1 - Schéma komunikačního modulu 

3.2.3. Zápis věci do systému ISAS 

Se zápisem údajů o věci se dostáváme k prvnímu subsystému ISAS, kterým je modul 

Trestní řízení (v systému označován písmennou zkratkou ATT). Tento subsystém je určen 

pro zajištění kompletního zpracování věcí zapsaných do trestního rejstříku vedeného 

trestním oddělením soudu, v nichž byla podána žaloba státním zástupcem. 

Pro zápis jednotlivých druhů věcí jsou v systému ISAS určeny příslušné subsystémy, 

jejichž přehled je v příloze č. 1. 

Při zápisu údajů o osobě obžalovaného pachatele se seznamujeme s dalším 

subsystémem Seznam jmen (označován zkratkou SAJ). Tento subsystém je určen pro 



 Markéta Křivánková: Informační a komunikační technologie v soudnictví 

2010  18 

evidenci právnických a fyzických osob, organizací resortu včetně hierarchické struktury, 

orgánů policie, soudních přísedících, a dalších osob, které se účastní soudního řízení a dále 

je určen pro evidenci zaměstnanců soudu a uživatelů systému ISAS. Celý subsystém 

Seznam jmen je doplněn o podsystémy Seznam zaměstnanců a Právní formy a je rozčleněn 

do několika částí, které by uživateli měly umožnit snadnou orientaci v jednotlivých 

funkcích (fyzické osoby, právnické osoby apod.). 

Po vepsání údajů o věci a obžalovaném pachateli provede uživatel uložení věci. Při 

uložení dojde k automatickému přidělení věci soudci, který má věc řešit. Způsob rozdělení 

věcí mezi soudní oddělení vytvářená pro jednotlivé senáty a samosoudce stanoví, včetně 

způsobu rozdělení věcí mezi předsedy senátu, rozvrh práce. 

Pro možnost automatického přidělení věci v okamžiku jejího uložení jsou v systému 

ISAS určeny dva subsystémy. Prvním z nich je subsystém Rozvrh práce (označován 

AAN), který je určen pro definování struktury soudu. Slouží pro evidenci senátů a jejich 

personálního obsazení, včetně přidělení senátů do jednotlivých soudních kanceláří. Pro 

každý senát je umožněno definovat rejstříky o oddíly rejstříků pro evidenci věci 

přidělených do senátu. Druhým subsystémem je modul Automatické přidělování nápadu 

(s označením AAP), které, v závislosti na nastavení modulu Rozvrhu práce, rozděluje do 

systému zapisované věci mezi jednotlivé senáty podle zvoleného způsobu přidělování. Tím 

je zajištěno, že nově zapsaná věc je přidělena soudci automaticky podle předem určeného 

klíče. 

Se zápisem údajů o věci do systému je provázán subsystém Zpracování základních 

údajů o řízení (označení AAZ). Jedná se o klíčový subsystém, který těsně navazuje na 

subsystémy specializované pro jednotlivé druhy řízení. Obsahuje obecné funkce pro 

agendu, která je společná pro všechny druhy řízení a je evidována všemi soudními 

odděleními. Mezi tyto společné věci patří, při práci s rejstříky, evidence pohybu spisu, 

evidence trvalé poznámky k věci nebo osobám ve věci, evidence vydaných rozhodnutí 

a opravných prostředků, jimiž jsou tato rozhodnutí napadána. Další společnou evidencí pro 

všechny druhy věcí je evidence poplatků, výpis věcí pro osobu nebo historie stavů věci či 

osoby. V rámci zápisu procesních úkonů činěných v průběhu soudního trestního řízení 

v mém typovém příkladě se s modulem pro zpracování základních údajů o řízení ještě 

několikrát setkáme. 
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3.2.4. Evidence oběhu spisu v ISAS 

Nově uložená věc je předána ze zápisového oddělení vedoucí příslušné soudní 

kanceláře, v našem případě vedoucí kanceláře trestní. Vedoucí kanceláře vedou zejména 

rejstříky a evidenční pomůcky, provádějí spisovou manipulaci a dbají na včasný 

a neprodlený zápis nových údajů o věcech o osobách tak, jak v průběhu soudního řízení 

vznikají. Vedoucí zkontroluje správnost údajů zapsaných do systému v zápisovém 

oddělení a spis předloží soudci k dalším opatřením. Vedoucí soudní kanceláře 

prostřednictvím modulu Zpracování základních údajů o řízení vyznačí pohyb spisu na 

soudce a spis fyzicky soudci předloží. 

Soudce v průběhu soudního řízení činí úkony, které směřují k pravomocnému 

skončení věci. V rámci řízení našeho obžalovaného pachatele trestného činu prostuduje 

obžalobu a vyšetřovací spis, předložené státním zástupcem, a protože neshledá důvody pro 

zastavení trestního stíhání, ani pro rozhodnutí trestním příkazem, nařídí ve věci hlavní 

líčení. Spis vrátí vedoucí trestní kanceláře, která v systému ISAS zaeviduje jednak pohyb 

spisu na kancelář a jednak vyznačí nařízení hlavního líčení. Pro tento úkon je v systému 

zpracován subsystém Jednací kalendář (označen AAK). Subsystém je určen pro plánování 

soudních jednání v jednacích síních a evidenci výsledků těchto jednání. Subsystém 

automaticky při zápisu jednání kontroluje, zda pro vybranou soudní síň není nařízeno na 

stejný den a čas jednání v jiné věci. Pokud ano, zobrazí informaci o obsazení jednací síně 

uživateli. 

Po zaevidování jednání a nového pohybu spisu v informačním systému předá 

vedoucí spis zapisovatelce k vytvoření předvolání k jednání a jeho rozeslání účastníkům 

řízení. 

3.2.5. Vytváření dokumentů v ISAS  

Zapisovatelka k vytvoření předvolání má k dispozici další ze subsystémů ISAS, a to 

modul Tvorba dokumentů (označení AAM). Subsystém je určen k tvorbě většiny 

dokumentů, které na soudě vznikají. K usnadnění práce využívá vzorů dokumentů 

definovaných prostřednictvím subsystému Správa dokumentů (označení SAM). Při použití 

vzoru dokumentu systém automaticky doplňuje údaje z informačního systému a uživatel je 

tak nemusí mechanicky přepisovat. V subsystému Tvorba dokumentů lze dotazem 
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v aplikaci ISAS vyhledat a prohlížet všechny dokumenty, které jsou uloženy pro každou 

jednotlivou věc vedenou na soudě. Dokumenty v subsystému Tvorba dokumentů uživatel 

může ukládat jednak okamžikem jejich vytvoření za použití zmíněného vzoru dokumentu, 

nebo do subsystému vložit dokumenty vytvořené mimo informační systém. V systému 

uložené dokumenty lze zabezpečit proti přepsání nebo smazání jejich uzamčením, na 

prohlížení, aktualizaci a možnost smazání neuzamčených dokumentů subsystém Tvorba 

dokumentů umožňuje nastavit pro různé uživatele rozdílná přístupová práva. Součástí 

subsystému je podsystém pro vytváření obálek pro účastníky ve věci a jejich následné 

odeslání k tisku do tiskového oddělení soudu. Tiskové oddělení je taktéž součástí modulu 

pro tvorbu dokumentů. V další části subsystému je uživateli umožněno odeslání 

dokumentu do datové schránky osobám, které mají přístupnou datovou schránku. Pro 

možnost zasílání dokumentů do datové schránky je v subsystému zapracována funkčnost 

pro zjištění existence a ověření přístupnosti datové schránky, převod dokumentu do 

formátu PDF a odeslání datové zprávy, jejíž součástí je v systému uložený dokument. Od 

roku 2009 je zřízen systém datových schránek, prostřednictvím kterého by měly povinně 

komunikovat orgány veřejné moci, nepovinně mohou právnické a fyzické osoby. Pro 

systém ISAS bylo vytvořeno rozhraní pro připojení na informační systém datových 

schránek, jehož prostřednictvím je umožněno odeslání a přijímání zpráv. Komunikace za 

použití datových schránek zčásti nahrazuje papírovou komunikaci, která využívá služeb 

České pošty. Přestože je komunikace prostřednictvím datových schránek zpoplatněna, 

jedná se o významnou úsporu nákladů spojených s obesíláním účastníků řízení. 

3.2.6. Odeslání dat z ISAS do aplikace infoSoud a infoJednání 

V okamžiku vyznačení jednání - hlavního líčení v jednacím kalendáři vedoucí soudní 

kanceláře, systém automaticky zařadil data o nařízeném jednání do fronty systému pro 

odeslání do infoJednání. Data jsou dávkově zasílána ze všech systémů ISAS automaticky 

1x denně tak, že ISAS vybírá frontu událostí a odesílá data v xml struktuře aplikaci 

infoSoud prostřednictvím komunikačního modulu. Každý soud má určené časové okno, 

kdy přenos probíhá, aby nedocházelo k souběhu a přetížení linek. InfoSoud přijme data 

z aplikace ISAS a převede je do formy vhodné pro zobrazení prostřednictvím webových 

stránek a uloží do serverové aplikace, která je nainstalována na Ministerstvu spravedlnosti 

na veřejném a interním serveru. Interní server přijímá data ze soudů a veřejný poskytuje 
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webové rozhraní pro veřejnost. Veřejnost pracuje s aplikací web rozhraní. Uživatel 

v rozhraní zadá, jaké informace chce dohledat a aplikace následně přehlednou formou 

požadované informace zobrazuje. Zobrazení popsaného odesílání dat z klientských aplikací 

a jejich zobrazení uživatelům webového rozhraní je uvedeno na Obrázek 2. 

Vedle aplikace infoJednání je k dispozici široké veřejnosti i aplikace infoSoud. Ta je 

založena na totožném principu jako aplikace infoJednání s tím rozdílem, že veřejnosti 

poskytuje informace o průběhu řízení jednotlivých věcí na příslušných soudech. Veřejnost 

si prostřednictvím této aplikace může zobrazit přehledný průběh řízení, který je tvořen 

základními údaji o věci jako je spisová značka, datum, kdy věc došla na soud, datum 

vyřízení, datum vydání rozhodnutí apod. Data v do infoSoudu odchází průběžně po celou 

dobu soudního řízení v okamžiku, kdy jsou uživateli ISAS vyznačena, počínaje zápisem 

věci do systému v zápisovém oddělení. 

 

 

Obrázek 2 Schéma komunikace mezi systémy 
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3.2.7. Komunikace ISAS s Rejstříkem trestů 

V průběhu hlavního líčení, kde soudce provedl dokazování o spáchání trestného činu 

pachatelem, byl vytvořen protokol o jednání. Tento byl uživatelem ISAS vytvořen 

v subsystému Tvorba dokumentů a je uložen u věci s ostatními dokumenty, v našem 

případě s předvoláním k jednání. Soudce spáchání trestného činu na základě výsledků 

vyšetřování prokázal a hlavní líčení skončilo vyhlášením rozsudku. Soud obžalovaného 

uznal vinným a uložil mu trest. Pro evidenci nových údajů ve věci, kterými jsou vyhlášení 

rozsudku, uznání viny a uložení trestu znamená, že vedoucí kanceláře vyznačí příslušné 

údaje v ISAS. Pro zaevidování rozsudku použije subsystém Zpracování základních údajů 

o věci, paragrafy uznání viny a uložený trest vyznačí v subsystému Trestní řízení. Vhledem 

ke skutečnosti, že naše trestní věc a obžalovaný pachatel se vyhlášením rozsudku 

z pohledu soudního výkaznictví, které sleduje mimo jiné počet nevyřízených věcí a osob, 

stávají věcí a osobu vyřízenou, vyznačí vedoucí trestní kanceláře údaje o vyřízení věci 

a osoby v informačním systému. V modulu Zpracování základních údajů o věci vyznačí 

údaje o vyřízení, zejména jakým způsobem byla věc a osoba obžalovaného vyřízeny, 

kterým dnem a jakým rozhodnutím a v subsystému Trestní řízení zaeviduje paragraf 

trestného činu, za který byl obžalovaný odsouzen a vyznačí uložený trest.  

Protože nikdo z účastníků řízení, tzn. státní zástupce ani obžalovaný nenapadl 

rozsudek soudu žádným opravným prostředkem, věc po uplynutí zákonné lhůty pro 

odvolání nabude právní moci. V tomto okamžiku úředník soudu vytvoří v systému, 

v modulu Trestní řízení, trestní list. Trestní list je po vyplnění všech předepsaných údajů 

a schválení správnosti automatiky odeslán na rejstřík trestů. Odeslání probíhá 

prostřednictvím webové služby, která je definována na straně Rejstříku trestů. Do 

informačního systému Rejstříku trestů jsou odeslána strukturovaná data ve formátu xml, 

opatřená elektronickým podpisem a po převzetí dat je odeslána prostřednictvím webové 

služby informace o stavu přenosu. Tato informace je zpětně uložena do ISAS. Schéma 

odeslání dat na Rejstřík trestů je uveden na Obrázek 3. 
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Obrázek 3 Přenos dat z ISAS na Rejstřík trestů 

3.2.8. Komunikace ISAS se systémem nadřízeného krajského soudu 
(ISVKS) 

V našem modelovém případě věc pravomocně skončila, neboť nikdo nenapadl 

opravným prostředkem rozsudek vydaný soudem. Pokud by však například obžalovaný 

pachatel nesouhlasil s výší uloženého trestu a podal řádně a ve stanovené lhůtě odvolání 

proti rozsudku, soud by věc musel postoupit k rozhodnutí o odvolání soudu vyšší instance. 

Postoupení spisu vedle standardního odeslání v papírové podobě prostřednictvím České 

pošty by v systému ISAS vypadalo následovně. 

Vedoucí trestní kanceláře by zaevidovala došlý opravný prostředek v submodulu 

Základní údaje o řízení a po přezkoumání, zda byl opravný prostředek podán včas a zda 

obsahuje zákonné náležitosti by byly údaje o věci a obžalovaném předány elektronicky 

prostřednictvím komunikace ISAS - ISVKS (informační systém krajského soudu). 

Komunikace mezi těmito systémy probíhá, obdobně jako komunikace ISAS - ISYZ, 

prostřednictvím komunikačního modulu. Jedná se o komunikaci řízenou v definovaných 

časových intervalech jednotlivými klientskými servery informačních systémů. Ty se 

pravidelně připojují k centrálnímu komunikačnímu modulu a pokud jsou v systému 

připravena data k odeslání, předá je systém komunikačnímu modulu v předem 

definovaných xml strukturách. Zároveň přijme data ke zpracování, jsou-li v komunikačním 

modulu pro systém připravena. Přijatá data informační systém následně zpracuje. 

Komunikační modul zajišťuje nejen zpracování předaných dat, ale zároveň zaznamenává 

průběh komunikace mezi jednotlivými systémy.  
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V praxi komunikace probíhá tak, že po odeslání dat systémem ISAS a jejich přijetí 

na straně aplikace ISVKS čekají data na zaevidování do subsystémů informačního systému 

do okamžiku, než je spis v papírové podobě doručen krajskému soudu. Krajský soud po 

rozhodnutí o opravném prostředku prostřednictvím komunikačního modulu pošle zpět na 

okresní soud údaje o výsledku řízení. Okresní soud po obdržení spisu v papírové podobě 

zaeviduje i data připravená v podobě elektronické.  

Při předávání dat o věci, osobách a opravném prostředku nadřízenému soudu 

a naopak, při zasílání údajů o výsledku řízení o opravném prostředku z nadřízeného soudu 

na soud první instance, lze kromě těchto dat předávat dokumenty v elektronické podobě. 

Zasílaný dokument lze po přijetí uložit do systému soudu, na který je zasílán. 

3.2.9. Centrální statistika a výkaznictví - CSLAV 

Z mého pohledu je velice zajímavou aplikací CSLAV (Centrální statistika 

a výkaznictví), který je určen pro sběr a následné zpracování statistických listů a výkazů 

organizací resortu justice. Před vznikem aplikace byly statistika a výkaznictví 

zpracovávány ručně, podkladem pro jejich vytvoření byly papírově vedené rejstříky. 

V současné době aplikace plní i úlohu centrálního datového skladu. Aplikace CSLAV sbírá 

významná data o změnách v soudních věcech v průběhu celého jejich řízení ze všech 

informačních systémů z organizací resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky.  

Tato webová aplikace je umístěna na serveru Ministerstva spravedlnosti České 

republiky a je určena jak pro pověřené pracovníky okresních, krajských soudů, nejvyššího 

soudu a státních zastupitelství, tak pro pracovníky Ministerstva spravedlnosti. 

Pracovníkům umožňuje prostřednictvím webového prohlížeče pracovat s centrálními daty. 

Dále obsahuje moduly pro správu dat a správu samotné aplikace. Obsahuje moduly 

Výkazy, Statistické listy a Výkonnost soudců. 

Sběr dat do aplikace probíhá přenosem v definovaném strukturovaném rozhraní ve 

formátu xml. V případě systému ISAS je přenos dat řešen využitím sítě Extranet 

Ministerstva spravedlnosti. Bezprostředně po vzniku dat jejich zapsáním a uložením 

v ISAS jsou data zařazena do fronty čekající na odeslání ve stejném pořadí, ve kterém 

vznikla. Interval odeslání je definován parametricky.  
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Data jsou po přijetí aplikací CSLAV uložena v datovém skladu. Datový sklad 

obsahuje komplexní data uložená v takové struktuře, která umožňuje efektivní analýzu 

a dotazování. Je to soubor databází navržených za účelem poskytování informací, jejichž 

základem je databáze navržená pro uživatelské dotazy nad obrovským množstvím záznamů 

získaných z mnoha dílčích provozních informačních systémů jednotlivých organizací.  

V datovém skladu jsou z přijatých dat vytvářeny jednotné statistické přehledy, 

počítány výkazy o činnosti soudů a sestavován přehled výkonnosti soudců všech soudů 

a přehled výkonnosti stáních zástupců ze všech státních zastupitelství v české justici. 

4. Elektronický spis a vstupní zpracování dokumentů 

4.1. Elektronický soudní spis 

Elektronickým spisem je spis v elektronické podobě, který splňuje veškeré náležitosti 

spisu v dnešní listinné podobě. Osahuje textové dokumenty a multimediální soubory 

(fotografie, zvukové záznamy ze soudních výslechů a jednání) a video (rekonstrukce 

případu, důkazní materiál). 

V současné soudní praxi již nyní většina dokumentů nejprve vzniká jako 

elektronický dokument. Tento dokument je však posléze vytištěn a založen do listinného 

spisu. Tato skutečnost vybízí k myšlence využít těchto elektronických dokumentů jako 

základ pro elektronický soudní spis. 

Cílem projektu na zavedení elektronického soudního spisu a jeho evidence 

v informačních systémech včetně vazeb jednotlivých systémů na tento spis je zefektivnění 

a elektronizace všech procesů spojených se soudním spisem v rámci soudního řízení. 

Zároveň je účelem zvýšení dostupnosti veškerých informací zúčastněným stranám 

v soudním řízení. Dalším cílem je zvýšená ochrana spisu proti ztrátám a neoprávněnému 

přístupu.  

Přínosy v zavedení elektronického spisu spatřuji jednak v poskytování kvalitnějšího 

informačního servisu pro soudy v podobě okamžité dostupnosti veškerých údajů potřených 

pro soudce v rámci dozoru a kontroly nad soudním případem, a jednak v kvalitnějším 

přístupu pro zúčastněné strany soudního případu. Ty mohou na dálku v reálném čase čerpat 
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potřené informace o spisu a zároveň doplňující informace o procesních právech, 

možnostech postupu apod., čímž dojde k usnadnění jejich orientace v soudním řízení 

a k zjednodušení komunikace s příslušným soudem. Přínosem je i vyšší průhlednost 

rozhodovacích procesů, zejména zvýšená míra kontroly stran i veřejnosti, která 

dlouhodobě vede ke zkvalitnění rozhodovacích procesů a v neposlední řade ke zvýšení 

obecné důvěry v soudnictví. Možností přínosu elektronického spisu je zavedení 

efektivnějších procesních postupů, které zrychlí rozhodovací procesy a sníží celkové 

procesní náklady (např. audiovizuální záznamy ze soudního jednání, elektronické 

doručování stranám, apod.). 

Základní koncepce projektu spočívá v centralizaci jednotlivých částí systému, 

zejména bezpečného úložiště dat. Centrální úložiště bude šetřit celkové náklady spojené 

s realizací i vlastním provozem elektronického soudního spisu. Důležitým krokem je 

zpracování návaznosti na současné informační systémy resortu justice a na stávající 

systémy, zejména navázání na úložiště Datových schránek, které již s elektronickými 

originály pracuje. Důležitým krokem je též zajištění vysoké míry nezávislosti jednotlivých 

částí systému. 

Systém musí zajišťovat bezpečnost v podobě přístupových práv uživatele, musí 

obsahovat zajištění proti zneužití ze strany systémových administrátorů a umožnit 

sledování těchto přístupů. Systém musí zaručit soulad s platnými zákonnými normami 

a měl by podporovat zálohované ukládání dat v bezpečných úložištích a archivaci 

uložených dat. 

4.2. Možnosti vstupního zpracování dokumentů 

V rámci projektu na zavedení elektronického soudního spisu je uvažován jak příjem, 

tak vytváření dokumentů v elektronické podobě. Pro příjem elektronických podání lze 

v současné době použít elektronické podatelny nebo možnosti internetu (e-mail, webová 

prezentace). Elektronické podatelny jsou zpravidla součástí informačních soudních 

systémů, stejně tak tyto systémy umožňují uživatelům vytvoření soudních písemností 

v elektronické podobě. 

Nelze však vyloučit, že v rámci soudního řízení bude existovat velké množství 

dokumentů přijatých na soud listinné podobě, neboť listinná pošta je zatím stále 
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nejrozšířenějším komunikačním kanálem v resortu justice. Listinné dokumenty pak bude 

nezbytné převést do podoby elektronické. 

Pro možnost digitalizace listinných dokumentů lze využít metodu OCR (z anglického 

Optical Charakter Recognition), neboli optické rozpoznávání znaků. Metoda pomocí 

scanneru umožňuje převod tištěného textu do podoby datového souboru, se kterým lze 

následně pracovat jako s textem počítačovým. Program pro optické rozpoznání znaků 

převede obraz do digitální podoby buď automaticky, nebo se musí naučit znaky 

rozpoznávat. Kvalita převedeného textu závisí na kvalitě tištěného textu.  

Další metodou sloužící k rozpoznání listinných textů je metoda ICR (z anglického 

Inteligent Charakter Recognitio). Tato metoda se používá k rozpoznání ručně psaných 

textů hůlkovým písmem. Lze ji aplikovat při digitalizaci dokumentů vyplněných ručně. 

Listinné dokumenty po jejich převodu do elektronické podoby uživatel do 

informačního systému vloží. Vložením dokumentu do systému se stane dokument součástí 

elektronického spisu a jako s takovým se s ním v průběhu řízení dále pracuje. 

5. Integrace s ostatními systémy 

V kapitole věnované informačním systémům v dotčené oblasti, tedy soudnictví, jsem 

uvedla některé příklady současného komunikačního propojení mezi informačním 

systémem pro okresní soudy a okolními systémy.  

V Tabulka 2 jsou přehledně uvedeny stávající vazby a propojení mezi jednotlivými 

soudními systémy a aplikacemi, které byly do současné doby vyvinuty, s uvedením 

stručného charakteristického popisu propojení. 

Tabulka 2 Současné vazby informačních systémů v justici 

Vazba  Popis 

IRES - ISAS 

IRES - ISYZ 

IRES - ISIR 

IRES – ISKS 

ISAS předává do IRES data poplatcích vzniklých v průběhu 

soudního řízení, propojení je realizováno výměnou dávky dat 

mezi systémy jsou sdílené některé číselníky 
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IRES – ISVKS ISVKS předává do IRES data o poplatcích vzniklých v průběhu 

soudního řízení výměnou dávky dat 

IRES - ISOR 

ISAS - ISOR 

ISYZ - ISOR 

ISIR - ISOR 

ISKS - ISOR 

ISVKS – ISOR 

v informačních systémech je zapracován odkaz na webové 

stránky, v aplikaci lze otevřít okno, v němž se automaticky 

vyhledají informace o firmě z obchodního rejstříku 

ISAS – ISVKS vzájemné předávání dat o věcech, osobách a předávání 

dokumentů mezi systémy, propojení systémů je realizováno 

výměnou dávky dat 

ISAS - infoSoud 

ISNS - infoSoud 

ISVKS - infoSoud 

aplikace předávají data o věcech a osobách v soudním řízení 

webové službě 

ISAS - infoJednání 

ISVKS - infoJednání 

z aplikací jsou webové službě předávána data o nařízených 

soudních jednáních 

IRES - CEU 

ISAS - CEU 

ISYZ - CEU 

ISKS - CEU 

ISIR – CEU 

z příslušných systémů je zapracován odkaz na webové stránky, 

v aplikaci lze otevřít okno, v němž se automaticky vyhledají 

informace z CEU 

ISAS - CSLAV 

ISYZ - CSLAV 

ISVK - CSLAV 

ISNS - CSLAV 

z klientských aplikací jsou výměnou dávky dat předávány 

statistické údaje a data pro výpočet výkazů o činnosti organizací 

resortu  
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ISIR – CSLAV 

ISAS - CESO 

ISYZ – CESO 

z aplikací lze přímým voláním služby systému CESO 

vyhledávat v centrální evidenci stíhaných osob 

organizace vkládají do CESO data, která jsou dávkově zasílána 

ze zdrojových systémů 

ISVKS – CESR na základě impulsu z podnětu uživatele ISVKS lze přenést 

přímým voláním služby systému CESR soudní rozhodnutí do 

centrální evidence 

Extranet - ISOR 

Extranet - CEU 

 

na Extranetu je dostupný vyhledávací formulář ISOR, odkaz na 

CEU 

komunikace je umožněna použitím umístěného odkazu na 

příslušnou webovou stránku 

Portál justice - ISOR 

Portál justice - CEU 

Portál justice - Extranet 

na Portálu justice je umístěn odkaz na webovou stránku 

s vyhledávacím formulářem ISOR, CEU a odkaz na Extranet 

 

ISAS - infoDeska 

ISVKS - infoDeska 

z aplikací jsou předávány dokumenty určené ke zveřejnění na 

infoDesce 

6. Budoucnost resortních informačních a komunikačních 

technologií 

V rozvoji stávajících a vytváření nových informačních a komunikačních technologií 

v justici vidím jednoznačně pozitivní budoucnost. S ohledem na vzrůstající počet občanů i 

veřejné správy komunikujících s úřady je nepochybné, že tito možnost komunikovat 

se soudy elektronickou cestou a nahlížet do elektronického spisu zcela jistě ocení. Možnost 

sdílení dat v elektronické podobě přispěje ve vztahu k občanům k efektivnějšímu, 

rychlejšímu a kvalitnějšímu chodu české justice i veřejné správy jako celku.  Domnívám se, 

že na elektronizaci justice má vzrůstající vliv i evropské právo a vývoj elektronizace 

v nejvyspělejších státech Evropské unie.  
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V rámci projektu E-justice byla v loňském roce zprovozněna komunikace orgánů 

veřejné moci s datovými schránkami. V současné době mezi prioritní projekty Ministerstvo 

spravedlnosti řadí projekt Elektronické trestní řízení. Pozitivní postoj Ministerstva 

spravedlnosti k projektu E-justice nejen zaručuje rozvoj informačních a komunikačních 

technologií v resortu, ale v budoucnu lze předpokládat zřízení kvalitních aplikací 

elektronické spisové služby, která může přispět k sjednocení standardů všech ministerstev. 

Procesní postupy v justici i veřejné správě se pak stanou průhlednějšími a přístupnějšími 

pro širokou veřejnost. 

7. Závěr 

Zpracovaný přehled elektronických procesů, souvisejících s evidencí soudní agendy 

a oběhem spisu, přiblížení využívání informačních a komunikačních technologií a systémů 

v českém soudnictví poskytuje reálný náhled na současný stav elektronizace české justice.  

S ohledem na skutečnost, že systémem, se kterým v české justici pracuje nejvyšší 

počet uživatelů, je informační systémem pro okresní soudy (ISAS), považovala jsem za 

důležité podrobněji se tomuto systému věnovat a přiblížit využití jeho subsystémů 

a komunikací s okolními systémy v praxi.  

Při zpracování stávajících komunikačních technologií systému ISAS jsem shledala 

nedostatky v podobě absence vazby na ostatní organizace v rámci stejného systému, 

omezené možnosti lustrace věcí pouze v rámci jedné organizace a omezené možnosti 

propojení systému s ostatními systémy státní správy. Na základě těchto nedostatků jsem 

dospěla k závěru, že další rozvoj systému ISAS by měl směřovat k jeho centralizaci. 

Centralizace systému by zajistila efektivnější práci administrativního a odborného 

personálu soudů v procesně orientovaném prostředí. Realizace centrálního systému je 

podmíněna technickému vývoji (rychlost přenosu dat, propustnost datových linek, 

rychlosti procesorů, kapacitě databází). 

Není to tak dávno, kdy jediným způsobem komunikace s úřadem, vedle osobního 

setkání s úředníkem, byla papírová písemnost obsahující psaný text. Dnes se těším na 

okamžik, až úřady, namísto občanů a tun papírových spisů, budou obíhat elektronické 

dokumenty. 
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 Příloha č. 1 
 

Přehled druhů věcí vedených na okresních soudech a příslušné subsystémy 

umožňující je jich zápis do informačního systému ISAS  

 

Označení 

druhu 

věci 

Název druhu věci Subsystém v ISAS pro zápis věci 

C Civilní řízení ACC - Civilní řízení 

EC Elektronický platební rozkaz ACE - Elektronický platební rozkaz 

EVC Evropský elektronický platební rozkaz ACV - Evropský elektronický platební 

rozkaz 

P Opatrovnické řízení  APP - Opatrovnické řízení 

Rod Rod - věci dětí mladších 15-ti let APR - Opatření dětí 

E Exekuční řízení AEE - Nařizování výkonu rozhodnutí 

EXE Exekuční řízení AEX - Exekuční řízení 

PP Agenda podmíněného propuštění AVV - Agenda věznice 

Nt Nt - všeobecné věci trestní 

Nt - rozhodování soudu v přípravném 

řízení 

ATN - Trestní všeobecné řízení 

ATG - Nebo Trestní-přípravné řízení 

 

Ntm Ntm - všeobecné věci ve věcech 

mladistvých 

Ntm - rozhodování soudu v přípravném 

řízení mladistvých 

ATH - Trestní všeobecné řízení - 

mladiství 

ATM - Trestní-přípravné řízení - 

mladiství 

Nc Nc – všeobecné věci civilní ACN - Občanskoprávní všeobecné řízení 

Td Trestní dožádání ATF - Trestní dožádání 

Cd Civilní dožádání ACI - Civilní dožádání 



 Markéta Křivánková: Informační a komunikační technologie v soudnictví 

2010  2 

P a Nc Seznam senátních věcí APP - Opatrovnické řízení 

L L - vyslovení přípustnosti převzetí 

nebo držení v ústavu zdravotnické péče 

APL - Řízení o držení v ústavu 

zdravotnické péče 

Dt Detenční řízení ATD - Zabezpečovací detence  

Dtm Detenční řízení mladistých ATK - Zabezpečovací detence - 

mladiství 

D Dědické řízení ADD - Dědické řízení 

U Umoření listin ADU - Řízení o umoření listin 

Sd Soudní úschovy ADS - Řízení o úschovách 

ZRT Požadavky na rejstřík trestů ATZ - Žádosti na rejstřík trestů 

Tm Trestní řízení mladistvých ATM - Trestní řízení mladiství 

T Trestní řízení ATT - Trestní řízení 

Spr Správní agenda ASS - Správa soudu 

St Stížnosti (na soudy a soudce) AST - Stížnosti 

V systému existují dnes již legislativně neplatné druhy věcí, nicméně v soudních 

systémech se tyto druhy věcí stále evidují, zpravidla z toho důvodu, že nebyly dosud 

pravomocně skončeny. 

Označení 

druhu 

věci 

Název druhu věci Subsystém v ISAS pro zápis věci 

Ro Rozkazní agenda ARR - Vydávání platebních rozkazů 

ERO Elektronická rozkazní agenda ARE - Vydávání elektronických 

platebních rozkazů 
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