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ANOTACE: 

Předložená bakalářská práce se zabývá informatizací justice, která představuje 

vývoj a zavádění informačních systémů ve státní správě. 

V teoretické části jsou popsány stěžejní informační systémy justice České 

republiky, v praktické části je zhodnoceno, jak jsou uživatelé těchto systémů spokojeni s 

jeho funkcemi a vlastnostmi, prostřednictvím dotazníkového šetření. V další části jsou 

subjektivně popsány přínosy a nedostatky aplikací a uvedena doporučení, jak aplikace 

vylepšit.  
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SUMMARY: 

This bachelor thesis deals with the IT in justice, which is imagine with the 

development and implementation of information systems in public administration. 

The theoretical part describes the fundamental justice IT systems of the Czech 

Republic, the practical part is evaluates, how are users of these systems satisfied with 

its features and characteristics, through a questionnaire survey. The next section describes 

the subjective benefits and drawbacks, applications and gives recommendations, on how to 

improve the application. 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je představit základní přehled o průběhu informatizace 

českého soudnictví; přiblížit významné změny a reformy v oblasti informačních 

technologií a zhodnotit snahu o zefektivnění, zrychlení a zpřehlednění veškerých činností, 

souvisejících s činností justice České republiky (dále jen ČR). Práce je soustředěna na 

průběh informatizace u Okresního soudu v Chomutově se zaměřením na občanskoprávní 

soudní řízení. 

S vývojem lidské společnosti dochází i k vývoji technologií a postupů a česká 

justice v tomto směru drží krok. Soudnictví, využívající elektronických informačních a 

komunikačních technologií, se nazývá elektronická justice, zkráceně e-justice. 

Zavedení e-justice si klade za cíl dosáhnout větší výkonnosti soudnictví, zejména 

zvýšením produktivity a snížením nákladů, zefektivněním veškerých činností, snížením 

doby, po kterou trvají procesy v justici, lepší dostupností právní ochrany pro občany a 

transparentností, poskytnutím nástroje kontroly fungování justice a jejich výstupů.  

E-justice je způsob, jakým dosáhnout pozitivních změn v oblasti kvalitnějšího, 

rychlejšího, efektivnějšího a přívětivějšího soudního řízení. Elektronizace justiční agendy 

je ucelený proces, jehož cílem není změna procesů autoritativní aplikace práva, ale jejich 

faktické zefektivnění. Vývoj e-justice je klíčovým prvkem modernizace soudního systému 

a je podporován nejen Ministerstvem spravedlnosti ČR, ale také Evropskou komisí.  

S elektronizací justice je úzce spojen pojem informatizace, která představuje proces 

zavádění informačních technologií.  

Cílem nasazení jakýchkoliv informačních systémů ve veřejné správě by měl být 

stav, kdy i občan podává žádosti v elektronické podobě, v minimech případů ve fyzické 

(písemné) podobě, kdy úřady mezi sebou vzájemně komunikují, s využitím právě těchto 

informačních systémů. Potřebné doklady si získávají sami a tím dochází k zrychlení a 

zjednodušení veškerého styku občan – stát a naopak. 

V ČR zavádění informačních a komunikačních technologií do veřejné správy 

začalo již na konci 90. let, kdy byla vypracována externí společností studie proveditelnosti 

a kdy byl postupně vytvářen a zkušebně zaváděn informační systém českého soudnictví, 

který se však realizoval až mnohem později. Významnějších pokroků v elektronizaci 
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justice bylo dosaženo až v posledních letech. Důležitým krokem bylo zejména přijetí 

zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy a o změně některých dalších zákonů. Hlavní vzestup ve využívání elektronických 

komunikací v soudní agendě však přinesl až zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
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2. Vývoj informatizace u Okresního soudu v Chomutově 

2.1 Okresní soud 

V České republice je v současné době zavedena soustava soudů, jakožto 

organizační struktura soudnictví; přičemž vymezení jejich soudních obvodů je odvozeno 

od okresů a pražských obvodů územního členění státu. Soustava soudů ČR se skládá z 

Nejvyššího soudu, vrchních, krajských a okresních soudů. Pro území hlavního města Prahy 

vykonává působnost krajského soudu Městský soud v Praze; místo okresních soudů zde 

činnost vykonávají obvodní soudy. Okresní soudy jsou základním a nejnižším článkem 

soustavy obecných soudů České republiky. 

Okresní soud v Chomutově (dále také OS Chomutov či OSCV) je okresní soud, 

jehož odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem. Do obvodu Krajského soudu 

v Ústí nad Labem patří, kromě Okresního soudu v Chomutově, dalších 9 okresních soudů, 

jejichž sídlo je ve městech Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

OS v Chomutově sídlí ve dvou budovách; občanskoprávní oddělení se nachází 

v ulici Na Příkopech, trestní oddělení pak v ulici Partyzánská; obě budovy jsou od sebe 

vzdáleny cca 20 metrů. 

Okresní soudy rozhodují v občanskoprávním (dále jen civilním) řízení i v trestním 

řízení jako soudy prvního stupně všude tam, kde daná agenda není přímo svěřena krajským 

soudům (např. při rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu 

osobnosti nebo o závažných trestných činech aj.). Provádí soudní řízení v prvním stupni ve 

věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a ve věcech opatrovnických; 

přijímá žádosti o informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti. 

 Občanskoprávní oddělení se dále rozděluje na civilní, opatrovnické, dědické a 

exekuční oddělení; přičemž každé oddělení vede několik různých rejstříků, oddílů činnosti. 

 Každé soudní oddělení vede tzv. agendové rejstříky a plní veškeré činnosti, 

související s touto agendou. Rejstřík je veden pro každý senát zvlášť; tzv. senátní číslo, 

např. 12C  označuje obor působnosti jednotlivého soudce a soudní oddělení, pod které spor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresy_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okresn%C3%AD_soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odvol%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Civiln%C3%AD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud
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spadá. Většina soudců rozhoduje s určitým zaměřením, tzv. specializací (zaměření např. na 

obchodní právo, pracovní právo, věci s cizím prvkem atd.). Číslo 12 označuje číslo senátu 

konkrétního soudce, písmeno C pak oddělení, kde se tato věc bude rozhodovat (v tomto 

případě jde o civilní spor), písmeno P by označovalo opatrovnický spor, písmeno D 

dědické řízení, písmeno E exekuční spor, písmeno T trestní věc. Za označením 12C pak 

následuje pořadové číslo návrhu, poté lomítko a za ním rok, kdy byl návrh doručen. 

Konkrétní spisová značka pak může vypadat například takto: 12C 125/2012. Kromě tohoto 

základního rozdělení má každé oddělení zvlášť různé druhy rejstříků, např. vše typu Nc pro 

nejasná podání, Sd pro soudní úschovu nebo Cd pro civilní dožádání, EC pro elektronický 

platební rozkaz a další. Podle těchto specializací se při novém návrhu na zahájení soudního 

řízení určuje spisové značka, oddělení, ve kterém se spis povede a soudce (popř. vyšší 

soudní úředník či soudní tajemník), který tento spor bude řešit. 

2.2 Historie  

 Od počátku české justice, na počátku 90. let, se veškerá soudní agenda vedla 

výhradně v „papírové podobě“, ve formě ručně psaných rejstříků. Vedly se rejstříky spisů, 

dělené podle senátů, jmenné rejstříky podle příjmení žalovaných (v exekučním řízení 

povinných, v trestním oddělení obžalovaných). V rejstřících se zaznamenávaly jednotlivé 

průběhy řízení, stavy věcí (zda je pravomocná, nevyřízená apod.). Pohyby spisů se psaly 

obyčejnou tužkou a vždy, když se pohyb změnil, záznam se smazal a přepsal na nový. Tato 

činnost byla zdlouhavá a neefektivní; případná lustrace, zda má žalovaný i jiné spory 

stejného druhu či zda nenapadla stejná věc vícekrát, byla časově náročná a ne vždy účelná. 

Podrobnosti o jednotlivém sporu tak mohl vědět pouze zaměstnanec, který měl daný spis u 

sebe, popř. základní informace věděl vedoucí kanceláře, který měl u sebe daný rejstřík. 

Veškeré soudní písemnosti se vyhotovovaly na mechanickém psacím stroji (později 

na elektrickém), taktéž poštovní obálky a zápisy ze soudních jednání. Vše bylo 

vyhotovováno přes průklepový papír, takže již třetí či čtvrtá kopie byla nečitelná a mnohdy 

se písemnost musela několikrát přepisovat.  

Prvním významným zefektivněním práce úředníků bylo pořízení počítačového 

vybavení a kopírovacího stroje. Počítačové vybavení bylo pořízeno prvotně pouze do 

jednacích síní. V kancelářích se nadále používaly psací stroje, již elektrické, avšak bez 
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použití průklepového papíru. Později byly počítače pořízeny i do soudních kanceláří, kde 

se písemnosti vyhotovovaly v programovém vybavení sady Microsoft Office. 

Dalším výrazným zefektivněním soudní činnosti bylo zpřístupnění aplikace 

Ministerstva vnitra, Centrální evidence obyvatel. V této webové aplikaci se zjišťoval 

aktuální pobyt, stav žalovaného, popř. rodinní příslušníci, kteří byli následně dotazováni na 

bydliště či jiné informace o účastnících řízení. Přístup do této aplikace měl pouze omezený 

počet pracovníků, u OS Chomutov zpočátku pouze jeden. Tato aplikace je využívána 

dodnes pouze s tím rozdílem, že přístup k ní má každý zaměstnanec, který jí ke své 

činnosti potřebuje.  

2.3 Informační systém 

Informační systém (dále jen IS) je množina dat (informací), které spolu souvisí 

přesně vymezeným způsobem a vytvářejí jednotnou soustavu. Informační systém nemusí 

v současné době nutně znamenat počítačový program. 

Cílem informačních systémů je definovat především zajištění dostupnosti věcně 

příslušných řídících a faktických informací o objektech reálného světa na všech stupních 

řízení veřejné správy, v závislosti na jednotlivých uzákoněných typech jejího členění, za 

účelem efektivního obsloužení občanů státu. 

Je obvyklé, že v souvislosti s požadavky k úřadům, je nutné vyplňovat mnoho 

formulářů např. přihlašovací lístky k pobytu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, daňová 

přiznání apod. Tyto formuláře mají zjišťovací funkci a veřejné správě slouží jako 

zprostředkovatel informací. Formuláře jako takové jsou již v minulosti prověřeným 

informačním systémem. Z toho vyplývá, že za pojmem „informační systém“ se nemusí 

skrývat pouze výpočetní technika, ale především procesy, kterými jsou jednotliví účastníci 

informováni. „Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, 

které slouží pro výkon veřejné správy. Jejich rozvoj, výstavbu a metodické řízení zajišťuje 

Ministerstvo vnitra.“ [6]  

2.3.1 Informační systém veřejné správy 

E-justice je integrální součástí eGovernmentu v ČR. Jedním z prvních dokumentů, 

kde byly formulovány cíle a průběh realizace zapojení ICT do justice, byl dokument: 
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Informační politika civilní části resortu spravedlnosti v letech 2001-2005 ze dne 

21. března 2001. Tento dokument byl zpracován na základě Usnesení vlády České 

republiky ze dne 31. května 2000 č. 527, bod II písmeno a), kterým bylo uloženo vládě 

uvést do souladu informační politiky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní 

správy, zahrnující priority informačních systémů resortů se státní informační politikou. 

Dokument nově stanovil strategie resortu spravedlnosti v oblasti výstavby a využívání 

informačních a komunikačních technologií do roku 2005, identifikoval prioritní oblasti a 

stanovil cíle a způsoby jejich dosažení pro danou oblast. Proces vlastní realizace 

elektronizace byl zahájen usnesením Vlády ČR ze dne 21. prosince 2005 č. 1652, kterým 

byl dán, v rámci nelegislativních úkolů vlády, souhlas s přípravou informačního sytému 

elektronické justice v ČR. Dne 6. prosince 2006 se Vláda ČR usnesením shodla na návrhu 

na zavedení informačního systému elektronické justice v České republice. Tímto 

dokumentem bylo zároveň uloženo připravit a předložit Vládě ČR k projednání materiál, 

týkající se vzájemné provázanosti informačního sytému elektronické justice se systémem 

eGovernment v celé veřejné správě. [2] 

Cílem vytváření Informačních systémů veřejné správy (ISVS) je zvýšit, zjednodušit 

a zefektivnit výkon veřejné správy směrem k občanovi.  

Vytváření infrastruktury mezi jednotlivými informačními systémy se stalo také 

jednou z priorit české vládní politiky. Informační činnosti státních orgánů se do roku 2000 

označovaly pojmem Státní informační systém (SIS); ten byl nahrazen v současnosti 

používaným termínem Informační systém veřejné správy (ISVS). 

Státní informační systém byl po léta budován jako komplexní celek, který je řízený 

z jednoho centra a je propojen centrálními databázemi. Toto řešení se však, kvůli složitosti 

jednotlivých systémů, ukázalo jako nereálné a neřešitelné a byla zvolena realističtější 

koncepce. Hlavní myšlenkou této koncepce je pospojování již vytvořených informačních 

systémů a omezení vytváření nových struktur. Na základě znalostí o současných 

systémech, působících ve veřejné správě, se provádí redukce jejich dat tak, aby byla 

totožná informace požadována po občanech jen jednou a dále se mezi informačními 

systémy šířila, pomocí vhodně konfigurovaných primárních klíčů. Tuto koncepci se však 

do současné doby nepodařilo plně realizovat; jednotlivé systémy se zatím nepropojily tak, 

aby fungovaly jako jeden celek. [5] 
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2.4 Informační systémy u Okresního soudu v Chomutově 

Nejvýraznějším zdokonalením informatizace bylo bezesporu zavedení jednotného 

informačního databázového systému. Do doby, než byl zaveden tento informační systém, 

se všechny úkony prováděly pouze v papírové podobě.  

Každý stupeň soudů má jiný páteřní systém. Okresní soudy používají systém ISAS 

(Informační Systém Aplikace Soudů), krajské a vrchní soudy používají podobný 

informační systém ISVKS (Informační Systém Vrchních a Krajských Soudů). Nejvyšší 

soud má svůj informační systém ISNS (Informační Systém Nejvyšších Soudů); Státní 

zastupitelství pak systém ISYZ (Informační SYstém státních Zastupitelství). Tyto systémy 

v minulosti spolu nekomunikovaly, v současné době však spolupracují; mají mezi sebou 

vzájemně propojená data.  

Tyto systémy byly vyvinuty externí firmou CCA Group a.s. na základě smlouvy o 

dílo. Počátek vývoje systému sahá až do roku 1995, kdy byla společností CCA s.r.o. (nyní 

CCA Group a.s.) Plzeň zpracována studie proveditelnosti, poté byly systémy postupně 

vytvářeny a zkušebně zaváděny u vybraných soudů. Po dokončení vývoje v roce 1997 pak 

začaly být zaváděny i u ostatních okresních soudů. Tyto systémy jsou podobné, fungují na 

stejném základě, pouze pro rozdílné agendy. 

Společnost CCA Group a.s. je předním poskytovatelem systémů v České republice 

se zaměřením na obory systémové integrace, správy dokumentů, řízení, vzdělávání a 

školení. Na našem trhu působí od roku 1991 a spolupracuje s partnerskými firmami Oracle, 

SAP, IBM, Microsoft a Adobe. Mezi její zákazníky patří např. Škoda JS, a.s., České 

aerolinie a.s., TATRA, a.s., Skynet, a.s. a další významné české společnosti. [13] 

 Firma CCA Group a.s. vytvořila a dodala informační systémy, zároveň zajišťuje 

jejich další vývoj a průběžně provádí distribuce, ve kterých jsou zpracovány požadavky na 

vylepšení, případné opravy systémů a jiné důležité činnosti. Systémy se přizpůsobují 

současnému trendu, takže až do nedávné doby, vše, co se změnilo v e-justici, se promítlo v 

těchto databázových informačních systémech. IS se přizpůsobují různým změnám, např. 

zavedení datových schránek, centrálních registrů a jiné inovace. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
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2.4.1 ISAS 

U Okresního soudu v Chomutově fungoval systém ISAS již od roku 1994, ale 

pouze na civilním úseku, konkrétně dědickém oddělení. V systému se vedl pouze rejstřík a 

pohyb spisu. Byl to teprve prvopočátek tohoto systému; zdaleka neobsahoval tolik funkcí a 

využití jako v současné době. Teprve v září roku 2004 byl systém zaveden u celého soudu, 

na všechna oddělení.  

Systém ISAS funguje v české justici do současné doby, nikoli však v podobě, v 

jaké vznikl. Po celou dobu se systém vyvíjel podle požadavků Ministerstva spravedlnosti a 

prošel rozsáhlým vývojem.  

Tento informační systém zasahuje do všech oblastí výkonné části justice ČR; snaží 

se svým rozsahem kompletně pokrýt nejen administrativu soudů, ale zasahuje i do 

okolních oblastí. Umožňuje rychlou a přehlednou evidenci spisů a agend; zrychluje práci 

soudcům a úředníkům, zvláště při sestavování jednodušších a opakujících se dokumentů 

(např. ustanovení znalce, opatrovníka, tlumočníka, vydávání platebních rozkazů, trestních 

příkazů apod.). 

 

 

Obr. 1 - Uživatelské prostředí ISAS;[zdroj vlastní] 
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2.4.2 IRES 

Další pomůcku pro soudy také představuje systém IRES (Informační systém pro 

organizační složky státu), který se stará o ekonomickou agendu. IRES funguje na stejném 

základě jako systém ISAS, jen pro odlišnou činnost.  

V tomto systému se vede skladové hospodářství, mzdová agenda, účetnictví, 

pokladna a vymáhání pohledávek. Jsou zde např. formuláře pro pohledávky a závazky, 

peněžní deník, faktury, objednávky, majetek, vazba na mzdové systémy, pokladna, 

rozpočtování, účetnictví, výkaznictví, zásoby a další funkce. 

 

 

Obr. 2 - Uživatelské prostředí IRES; [zdroj vlastní] 

2.4.3 CEPR 

V roce 2012 byl v české justici zaveden nový informační systém - Centrální 

elektronický platební rozkaz (dále jen CEPR), který slouží výhradně pro agendu 

elektronického platebního rozkazu, který byl původně zahrnut a veden v systému ISAS. Od 

1. ledna 2012 byl systém testován u vybraných pilotních soudů a od léta 2012 je postupně 

zaváděn i k ostatním okresním soudům. U OS Chomutov funguje CEPR od 1. září 2012; 

systém je zcela rozdílný od ISASu, funguje jako webová aplikace.  
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Obr. 3 - Uživatelské prostředí CEPR; [zdroj vlastní] 
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3. Proces zavádění ISAS u OS Chomutov  

3.1 Zavádění  

Proces zavedení systému ISAS probíhal v několika fázích. První fází byl ověřovací 

provoz databáze; ten sloužil pro otestování nových funkcí. Druhou fází byl zkušební 

provoz; sloužil pro zavedení již ověřených funkcí na nová pracoviště. Během tohoto 

provozu se uživatelé učili pracovat s IS v tzv. cvičné databázi, kde si postupně osvojovali 

práci se systémem. Poslední fází byla fáze rutinního provozu, kterou se rozumí každodenní 

používání informačního systému, která funguje do současné doby. V rámci tohoto provozu 

probíhají distribuce novějších funkcí, úpravy systému na základě servisní smlouvy.  

Všichni zaměstnanci (s výjimkou dědického oddělení) prošli základním školením, 

jak v aplikaci pracovat; nejprve se používala pouze cvičná databáze, na které se měli 

uživatelé naučit ovládat práci v systému a eliminovat tak případné chyby, způsobené 

neznalostí aplikace a nezkušeností uživatelů. Postupně byla tato databáze synchronizována 

s ostrou databází, aby si uživatelé budoucí práci mohli lépe vyzkoušet. 

V první fázi provozu se postupně do informačního systému vkládala základní data o 

jednotlivých běžících soudních sporech; nejprve spisová značka a účastníci. Poté spisy již 

skončené, starší tří let. Vzniklo nové tzv. zápisové oddělení, které mělo za úkol zanášet do 

systému všechny nově došlé soudní spory, s veškerými podrobnostmi. Vedoucí kanceláře 

jednotlivých oddělení pak doplňovaly podrobnosti k jednotlivým soudním spisům, 

účastníkům a další potřebné údaje. Písemné a elektronické rejstříky o jednotlivých spisech 

se vedly souběžně do té doby, než se dostatečně synchronizovaly. U každého oddělení se 

tak stalo v jiné době; například civilní oddělení upustilo od písemných rejstříků již v roce 

2005, exekuční oddělení až od roku 2008. Tato fáze probíhala za plného provozu, takže 

trvalo několik měsíců, než se veškeré spisy postupně začlenily do elektronické databáze. 

Okresní soud v Chomutově je znám tím, že se zde soudní spory vlečou několik let; je to 

způsobeno deficitem již z 90. let minulého století, kdy napadlo velké množství žalob, a byl 

nedostatek soudců. Do systému se postupně zapsalo více jak 10.000 soudních sporů. 

V současné době se tento deficit podařilo snížit na 6.000 žalob. 

Na obrázku č. 4 je vidět formulář, který umožňuje zápis starých věcí do seznamu 

jmen. 
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Obr. 4 - Zápis starých věcí do seznamu jmen; [zdroj vlastní] 

V další fázi se začaly zapracovávat podrobné informace o jednotlivých spisech a 

veškerá agenda se vedla jak v tomto systému, tak papírově. Veškeré informace se postupně 

synchronizovaly se spisem a vše, co bylo ve spise, se zadalo do systému i v elektronické 

podobě. Od této doby až dosud se veškeré dokumenty soudu vedou jak v písemné, tak v 

elektronické formě. 

3.2 Databáze Oracle 

ISAS byl navržen a realizován jako síťový informační systém s využitím 

dvouvrstvé architektury. Vzhledem k požadavkům na robustnost, spolehlivost a 

zabezpečenost celého řešení, byla použita databáze Oracle. Zabezpečení proti ztrátě dat je 

na hardwarové úrovni řešeno fyzickým ukládáním dat na serverech v redundantních 

diskových polích a dále pravidelným denním zálohováním databáze i aplikace.[4] 

Oracle je systém řízení báze dat, což je uspořádaná množina informací, uložená na 

paměťovém médiu. Pod tímto pojmem se rozumí jak uložená data, tak i software. 

Základem všech počítačových systémů jsou data, ta nám dávají informaci, kterou pak 

následně zpracováváme. Databáze je pak určitá množina uspořádaných informací, uložená 

v paměti; základem této databáze jsou tabulky a formuláře. [1] 

Informační systém je nainstalován na centrálním serveru, na jednotlivých 

počítačích je nainstalována obslužná aplikace, která komunikuje se serverem, každému 
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uživateli jsou dána různá přístupová práva podle jeho činnosti a funkce. Úplný modulový 

přístup má pouze tzv. „správce aplikace“, který zajišťuje správný chod systému a má 

možnost např. opravovat chyby uživatelů, vrátit nesprávně vyznačený stav věci a mnoho 

dalších funkcí. 

Aplikace funguje v současné době pod operačním systémem Windows 7 (dříve 

Windows XP) a spolupracuje s datovým formátem RTF (Rich Text Format). 

3.3 Složení ISAS 

ISAS se skládá z jednotlivých subsystémů. Každý subsystém má svůj název a 

zkratku; některé subsystémy jsou pro chod systému nezbytné (např. seznam jmen), jiné 

jsou klíčové (např. jednotlivé rejstříky), některé jsou závislé na používání dalších 

subsystémů (např. tvorba dokumentů, statistické listy), přičemž všechny jsou vzájemně 

propojeny. 

 ISAS je postaven na tvorbě a vyplňování formulářů, každý jednotlivý formulář 

představuje určitou část soudního spisu a slouží k vkládání nových dat do systému, 

vyhledávání a aktualizaci již uložených dat, popř. odstraňování záznamů. 

Každý jednotlivý formulář je složen z libovolného počtu komponentů, podle 

potřeby každého soudního oddělení či pro potřeby uchovávání dat. Komponenty formuláře 

mohou být bloky, pole, seznamy hodnot, rozbalovací seznamy, popisné texty, příznaky, 

přepínače, tlačítka a posuvné lišty (vodorovné či svislé) aj.  

 Formulář pracuje ve dvou režimech, ve standardním režimu, který umožňuje 

prohlížet, měnit, ukládat a odstraňovat data; a v dotazovacím režimu, který umožňuje 

zadávat podmínky dotazu.  

 Dalším kritériem rozdělení formulářů je možnost uživatele provádět určité akce. 

Podle tohoto kritéria se rozlišují aktualizační nebo výpisové formuláře. V aktualizačním 

formuláři může uživatel vkládat, ukládat, měnit a odstraňovat data; ve výpisových 

formulářích pak pouze prohlížet a vyhledávat. Toto závisí na přístupových právech 

jednotlivých uživatelů, které přiděluje správce aplikace. [4] 

 V příloze 1 a 2 jsou připojeny ukázky aktualizačního a výpisového formuláře.  
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Formulář lze ovládat jednak pomocí myši (pomocí jednotlivých políček formuláře 

nebo pomocí ikon v panelu nástrojů v horní části aplikace) nebo pomocí klávesnice – 

příslušnými funkčními klávesami (např. F10 pro uložení, F9 pro otevření seznamu hodnot, 

F8 provedení dotazu,  F7 pro zadání dotazu, apod.). 

ISAS obsahuje velké množství formulářů; každé jednotlivé soudní oddělení 

používá svůj specifický formulář a pro každé oddělení jsou důležité jiné informace.  

V příloze 3 a 4 jsou ukázány formuláře dědického a exekučního rejstříku. 

3.4 CEPR 

 Aplikace CEPR, stejně jako ISAS a IRES, byla vyvinuta firmou CCA Group, a.s. 

na základě požadavků Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva informatiky. Aplikace 

byla zavedena v českém soudnictví 1. ledna 2012, nejprve byla testována u vybraných 

pilotních soudů a od července 2012 se k těmto soudům postupně začaly přidávat i ostatní 

soudy; přičemž do listopadu 2012 v systému začaly postupně pracovat všechny okresní a 

krajské soudy České republiky. Všichni, tímto pověření pracovníci, prošli zaváděcím 

školením, poté začali v této aplikaci pracovat a do současné doby stále probíhají semináře 

zaměstnanců, kteří používají aplikaci a zaměstnanci firmy CCA Plzeň, kde se ještě do 

současné doby „dolaďují“ nedostatky aplikace.  

Aplikaci CEPR využívají pouze někteří zaměstnanci soudů, a to soudní tajemníci 

(popř. vyšší soudní úředníci), kteří v tomto systému prozatím představují všechny funkce 

činnosti, od tajemníků, přes vedoucí kanceláře, až po zapisovatelky. Zatímco v systému 

ISAS, a v celém zavedeném systému oběhu spisů, soudní tajemník vydá např. platební 

rozkaz, spis putuje přes vedoucí kanceláře, která toto vyznačí v rejstříku a předá spis 

zapisovatelce k vypravení; v systému CEPR tyto všechny úkony vykonává soudní tajemník 

(v IS má tzv. funkci „řešitele“). 

Aplikace CEPR je novou aplikací, která centralizuje, zjednodušuje a zrychluje 

zpracování agendy EPR (elektronický platební rozkaz); je založena na procesním 

zpracování agendy. Tato webová aplikace je založena na technologii Java EE5, jejíž běh je 

podporován na prohlížeči Internet Explorer verze 8, 9. Prohlížení dokumentů a příloh je 

poskytováno přes aplikaci Adobe Reader, verze 10. [3] 
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V rámci této agendy byl zaveden tzv. elektronický spis, který je náhražkou 

současného papírového spisu v této agendě; veškeré dokumenty jsou evidovány pouze 

elektronicky (výjimkou je sběrný spis, který tento eSpis doplňuje a který se vede pro 

písemná podání, ta se převádí do formátu „pdf“ a ukládají do eSpisu). Aplikace zajišťuje 

jednotný proces zpracování EPR pro všechny organizace.  

Aplikace je postavena na principu událostního zpracování agendy (rozdělení 

událostí mezi pracovníky); každá událost obsahuje jednu nebo více činností. Obsahuje dva 

typy událostí ‐ automatické a ruční. Ruční událost zpracovává uživatel, automatická je 

zpracována aplikací. Události jsou zpracovány jako workflow (automatický proces, který, 

podle předem definovaných návazností jednotlivých událostí, posouvá věc z pracovního 

stolu uživatele, který dokončil jednu událost, na pracovní stůl jiného uživatele, který má 

provést další událost). Workflow umí kromě okamžitého posunutí i lhůtování, tedy 

předložení věci uživateli ke zpracování až po uplynutí určité doby, kterou si může stanovit 

uživatel sám.  

V aplikaci jsou jednotně definované šablony, uživatelsky neměnitelné, do kterých 

jsou doplňována příslušná data. Výjimku tvoří šablony, obsahující volná textová pole, kam 

uživatel může dopsat libovolný text. Elektronický dokument je uložen buď v dočasném 

úložišti dat (kontrola před elektronickým podepsáním), nebo v trvalém úložišti (po 

podepsání a následném schválení). V dočasném úložišti dat je možné dokument upravit 

tím, že uživatel změní vstupní data; trvale uložený dokument není možné změnit, např. 

EPR (elektronický platební rozkaz) s doložkou právní moci je nový dokument a není 

možné tímto přepsat původně schválený EPR, proto se ukládá jako vedlejší dokument, 

k původnímu EPR. [3] 

Rozesílání dokumentů je vyřešeno pomocí služby „Hybridní pošta“, poskytované 

Českou poštou, kdy uživatel odesílá metadata ve formátu XML ke zpracování České poště. 

Ta dokumenty včetně příslušných obálek rozešle a do aplikace zpět doručí naskenované 

doručenky zásilek (případně závady v doručení). Zároveň s tímto jsou zpětně doručovány 

papírové doručenky k založení do sběrného spisu. Každý dokument je v aplikaci označen 

speciálním identifikátorem pro možnost párování zpětné vazby od České pošty. 
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4. Analýza navazujících systémů  

Systémy české justice se neustále vyvíjí a přizpůsobují aktuálním trendům v e-

justici, komunikují a spolupracují i s jinými systémy, používanými ve státní správě.  

Ke své činnosti soud také využívá informací získaných z aplikací jako např. 

obchodní rejstřík, ARES (Administrativní Registr Ekonomických Subjektů), insolvenční 

rejstřík, centrální evidence obyvatel, centrální evidence vězněných osob a další. Kromě 

centrální evidence obyvatel a vězněných osob, ke které musíte mít zřízen přístup, jsou tyto 

rejstříky volně dostupné přes webové rozhraní. 

4.1 eGon 

V roce 2007 Ministerstvo vnitra spustilo dlouhodobý projekt eGon, který se stal 

symbolem českého eGovernmentu. 

„Cílem zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro 

elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím 

umožní vedení elektronických spisů ve správních řízeních.“ [7] 

Projekt eGon se skládá se ze 4 stěžejních částí: 

 Prsty: Czech POINT - soustava snadno dostupných kontaktních míst, 

 Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy, zajišťující 

bezpečný přenos dat, 

 Srdce: Zákon o eGovernmentu  - zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi č.300/2008 Sb.,  

 Mozek: Základní registry veřejné správy - bezpečné a aktuální databáze dat o 

občanech a státních i nestátních subjektech 

4.2 Czech POINT 

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je 

projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 

správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující 

http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-czech-point-kontaktni-mista-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/egon-symbol-egovernmentu-komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ega-cili-zakon-o-egovernmentu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx
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komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. 

[10] 

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se 

státem, prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z 

veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést 

písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu 

správních řízení ve vztahu k občanovi a podat návrh na zahájení řízení správních orgánů. 

Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány 

požadavky na občany. 

Projekt přináší značné ulehčení komunikace se státem; v konečné fázi projektu by 

občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 

Projekt Czech POINT umožňuje: 

 výpis z Katastru nemovitostí, 

 výpis z Obchodního rejstříku, 

 výpis z Živnostenského rejstříku, 

 výpis z Rejstříku trestů, 

 výpis z Rejstříku trestů právnické osoby, 

 přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72),  

 žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., 

 výpis z bodového hodnocení řidiče, 

 vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

 podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, 

 výpis z insolvenčního rejstříku, 

 datové schránky, 

 autorizovaná konverze dokumentů, 

 centrální úložiště ověřovacích doložek, 

 úschovna systému Czech POINT,  

 základní registry.[11] 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/248
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/249
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/250
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/578
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/253
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/254
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/255
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/256
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/333
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/449
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/450
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/587
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4.3 Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) 

KIVS neboli Komunikační Infrastruktura Veřejné Správy představuje sjednocení 

různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě.  

  Budování KIVS bylo zahájeno v roce 2007 v situaci, kdy paralelně vedle sebe 

existovaly a přibývaly další a další datové linky od jednotlivých ministerstev a úřadů. 

Primárním cílem zavádění KIVS bylo vytvoření jednotné datové sítě, která poskytne 

bezpečné připojení a vysoký standard nabízených služeb; druhým cílem bylo odstranění 

monopolu poskytovatelů datových služeb. 

   KIVS je cestou k efektivnímu propojení mezi orgány a informačními systémy 

veřejné správy, umožňující jak zajištění bezpečného přenosu dat, tak nastavení 

jednotlivých procesů komunikace mezi zúčastněnými subjekty. Prostřednictvím KIVSu 

jsou propojeny orgány veřejné správy například s registry nebo s Czech POINTem. [9] 

4.4 Zákon o eGovernmentu 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen 

ve Sbírce zákonů dne 19. srpna 2008 jako zákon č.300/2008 Sb. Tento zákon nabyl 

účinnosti dnem 1. července 2009. 

Cílem tohoto zákona je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou 

komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými; umožnilo se jím také vedení 

elektronických spisů ve správních řízeních. 

  Klíčový systém pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány 

veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje 

doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým systémem zákona o 

elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů; převedení dokumentu v 

listinné podobě do dokumentu, obsaženého v datové zprávě nebo převedení dokumentu, 

obsaženého v datové zprávě do listinného; zároveň ověření shody jejich obsahu a připojení 

ověřovací doložky. [8] 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb098-08-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx
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  4.4.1 Datové schránky 

Jednou z velkých změn v poslední době byla účinnost zákona o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který znamenal změnu v komunikaci 

veřejnosti s orgány státní správy a též mezi samotnými orgány státní správy a samosprávy.  

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k 

provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje 

Ministerstvo vnitra. Tento systém umožňuje posílat a přijímat úřední dokumenty v 

elektronické podobě (datové zprávy) orgánům veřejné moci; tento způsob komunikace 

nahrazuje klasický způsob doručování listinou podobou. Dokumenty orgánů veřejné moci, 

doručované prostřednictvím datové schránky, a úkony prováděné vůči orgánům veřejné 

moci, prostřednictvím datové schránky, mají formu datové zprávy. 

Ze zákona musí být datová schránka zřízena každému orgánu veřejné moci, každé 

podnikající fyzické nebo právnické osobě a některým dalším typům subjektů; ostatní 

fyzické osoby mají právo nechat si datovou schránku bezplatně zřídit. Orgány veřejné 

moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji 

zřízenou, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, 

povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. 

Zavedením datových schránek, sloužících jako prostředek pro komunikaci mezi 

veřejnou správou a právnickými i fyzickými osobami, se všem orgánům státní správy 

otevírají nové možnosti využití informatizace ve prospěch zrychlení a zjednodušení 

oznamovacích povinností. 

Z používání datových schránek plyne pro jejich uživatele několik výhod, ale také 

povinností – účinky doručení zprávy do jeho datové schránky jsou stejné jako u klasické 

obálky s doručenkou. Elektronická zpráva se pak považuje úředně za doručenou uplynutím 

deseti dnů ode dne, kdy do schránky přijde, bez ohledu na to, jestli se majitel do schránky 

přihlásí či nikoliv. 

4.5 Základní registry veřejné správy 

Základní registry jsou soupisy, vedené pro potřeby výkonu veřejné správy. Řeší 

nejednotnost, roztříštěnost a multiplicitu v různých evidencích veřejné správy. Jejich 
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smyslem je právní zakotvení a vybudování čtyř základních registrů jakožto unikátního 

zdroje nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. 

Referenční údaje základních registrů musí být správné, úplné, aktuální a závazné. V 

české legislativě řeší tuto oblast zákon o základních registrech a zákony k jednotlivým 

registrům. Zákon o základních registrech stanovuje základní principy fungování těchto 

registrů.  

 

Obr. 5 - Uživatelské prostředí Czech Pointu, základní registry; [zdroj vlastní] 

4.5.1 Registr obyvatel 

Registr obyvatel obsahuje referenční údaje o občanech ČR a o cizincích, o nichž to 

stanoví zvláštní zákon (zejména s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem). 

4.5.2 Registr osob 

Registr osob obsahuje referenční údaje o ekonomických subjektech (právnické 

osoby, podnikající fyzické osoby, organizační složky státu, organizační složky 

zahraničních právnických osob). 

Zdrojem dat pro registr osob je obchodní a živnostenský rejstřík. 
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4.5.3 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahuje referenční, základní 

identifikační a lokalizační údaje, vztahující se k územním prvkům, k územně evidenčním 

jednotkám a nemovitostem. 

Informace, obsažené v registru, pochází z Informačního systému katastru 

nemovitostí a Informačního systému územní identifikace. 

4.5.4 Registr práv a povinností 

Registr práv a povinností obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné 

moci (o agendách, o orgánech veřejné moci, které ji vykonávají, o informačních 

systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním 

údajům). Dále jsou zde shrnuty referenční údaje o právech a povinnostech osob (údaje o 

rozhodnutích, na jejichž základě došlo ke změně referenčních údajů v základních 

registrech a údaje o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní 

předpis). [7] 

 



Marie Kubešová: Informatizace justice 

2013  Strana 22 

5. Hodnocení informatizace uživateli 

Z důvodu nezaujatého celkového zhodnocení informatizace (zavedení IS) jsem 

zvolila způsob dotazníkového šetření, abych posoudila, jak jsou koncoví uživatelé 

spokojeni s těmito informačními systémy. 

 Dotazník je uveden jako příloha 6 bakalářské práce. 

 Z celkového počtu 81 zaměstnanců Okresního soudu v Chomutově, 

občanskoprávního úseku, bylo vybráno 47 respondentů, což odpovídá 58 % zaměstnanců. 

Pro zachování anonymity byla v kanceláři vedoucích civilního oddělení umístěna schránka 

k odevzdání dotazníků. Dotazníky se vrátily od všech respondentů, tedy byla 100% 

návratnost. Byli osloveni respondenti ze všech oddělení občanskoprávního úseku OSCV. 

 Největší počet zaměstnanců OS využívá systém ISAS, v systému IRES pracuje 

celkem 7 zaměstnanců, z nichž 5 bylo osloveno dotazníkovým šetřením, taktéž systém 

CEPR využívají primárně 3 zaměstnanci, z nichž byli osloveni celkem 2 uživatelé. 

 Několik respondentů zřejmě neúmyslně na některé dotazy opomnělo odpovědět 

nebo např. u dotazu, kde je možné zaškrtnout pouze jednu možnost, vybrali více možností; 

tyto odpovědi byly označeny „x“ jako „neplatná odpověď“. 

 Bylo položeno celkem 12 otázek, z toho 2 dotazy jsou identifikační. Dotazník 

obsahuje otázky uzavřené, ale i otevřené. U uzavřených otázek respondenti vybírali ze 

dvou a více možných odpovědí. Myšlenky a názory respondenti mohli vyjádřit u 

polouzavřených otázek, kde byla možnost výběru z nabídnutých odpovědí a také prostor 

k vlastnímu vyjádření a zdůvodnění odpovědi. 

 

Tab. 1 - Struktura respondentů 

Kritéria členění 
Četnost 

absolutní relativní % 

Pracovní pozice 
vedoucí 16 34 

nevedoucí 31 66 

Délka zaměstnání 

méně než 1 rok 3 6 

2-5 let 10 21 

6-10 let 13 28 

více než 10 let 21 45 

[zdroj vlastní] 
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Z celkového počtu respondentů je 45 % u OSCV zaměstnáno přes 10 let, 28 % je 

zaměstnáno 6-10 let, 21 % je zaměstnáno 2 - 5 let a 6 % méně než 1 rok, z toho 34 % 

pracuje ve vedoucí pozici. Pracovní pozice také vyjadřuje práva, která uživatel má 

přiřazena v aplikaci. Vedoucí pracovník má rozšířenější funkci působnosti v rámci 

informačního systému. 

5.1 Technické vybavení 

Jak vyplývá z tabulky č. 2, více než 68 % dotázaných zaměstnanců hodnotí 

technické vybavení svého pracoviště spíše kladně. Dá se tedy odvodit, že dle zaměstnanců 

technické vybavení, se kterým pracují, zcela neodpovídá požadavkům, kladeným na 

informační systém. 

Tab. 2 - Jak hodnotíte technické vybavení Vašeho pracoviště 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (určitě kladně) 10 21,3 

2 (spíše kladně) 32 68,1 

3 (spíše záporně) 4 8,5 

4 (určitě záporně) 0 0,0 

x (neplatná odp.) 1 2,1 

 

[zdroj vlastní] 

 

Graf  1 - Jak hodnotíte technické vybavení Vašeho pracoviště 

 

[zdroj vlastní] 
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5.2 Informovanost uživatelů 

 Šetřením bylo dále zjištěno, že 64 % respondentů si myslí, že jsou dostatečně informováni 

o změnách v systému. Tyto změny se týkají například tzv. distribucí, prováděných firmou CCA 

Group a.s., ve kterých jsou nejčastěji obsaženy inovace a opravy IS. 

Graf  2 - Myslíte si, že jste dostatečně informován(a) o změnách, které se týkají systému, který používáte 

 

[zdroj vlastní] 

 Dále bylo zjištěno, že 77 % všech respondentů má dojem, že o těchto důležitých změnách 

jsou informováni nepravidelně. 

Graf  3 - Jak často jste informován(a) o změnách, které se týkají systému, ve kterém pracujete 

 

[zdroj vlastní] 

 57 % všech respondentů uvedlo, že o této inovaci (změně systému) se dozví až po změně. 

Pouhých 7 % má dojem, že se o změnách v IS dozvídá s dostatečným předstihem a 34 % 

oslovených si myslí, že se o změnách dozvídají zároveň se změnou. 
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Graf  4 - Když proběhne nějaká inovace či důležitá změna v systému, kdy se o této změně dozvíte 

 

[zdroj vlastní] 

 5.3 Informační systémy 

U Okresního soudu v Chomutově se centrálně využívají tři informační systémy, 

systém ISAS, systém IRES a systém CEPR. Bylo zjištěno, že z oslovených 47 respondentů 

celkem 83 % využívá nejčastěji systém ISAS, jako druhý nejčastější je využíván systém 

IRES, který používá celkem 9 %. CEPR používají 2 % dotázaných respondentů a zbývající 

2 % buď neodpověděli, nebo zaškrtli vícero možností. 
 

Tab. 3 - V jakém informačním systému nejčastěji pracujete 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (ISAS) 39 83,0 

2 (IRES) 4 8,4 

3 (CEPR) 2 4,3 

x (neplatná odp.) 2 4,3 

 [zdroj vlastní] 

 

Graf  5 - V jakém informačním systému nejčastěji pracujete 

 

[zdroj vlastní] 
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5.4 Spokojenost s informačními systémy 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že se systémem ISAS je necelá polovina oslovených 

zaměstnanců spokojena; 46,2 % je spokojeno, 41 % je spíše spokojeno a 10,3 % 

respondentů je spíše nespokojeno. Jako důvod nespokojenosti zde uvádí, že v systému se 

příliš mnoho „kliká“, je příliš pomalý, často nefunkční a některé operace jsou v něm 

zbytečně složité. Jedna odpověď pak je považována za neplatnou. 

 

 

Tab. 4 - Jste spokojen(a) s informačním systémem, ve kterém pracujete (ISAS) 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (spokojen(a)) 18 46,2 

2 (spíše spokojen(a)) 16 41,0 

3 (spíše nespokojen(a)) 4 10,3 

4 (nespokojen(a)) 0 0,0 

x (neplatná odp.) 1 2,5 

 [zdroj vlastní] 

 

Graf  6 - Jste spokojen(a) s informačním systémem, ve kterém pracujete (ISAS) 

 

[zdroj vlastní] 

 

 Se systémem IRES je z dotazovaných osob spokojeno 50 % zaměstnanců, dalších 

50 % je spíše spokojeno. Nespokojenost ani důvod nespokojenosti neuvedl žádný 

z respondentů, kteří využívají systém IRES. 
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Tab. 5 - Jste spokojen(a) s informačním systémem, ve kterém pracujete (IRES) 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (spokojen(a)) 2 50,0 

2 (spíše spokojen(a)) 2 50,0 

3 (spíše nespokojen(a)) 0 0,0 

4 (nespokojen(a)) 0 0,0 

x (neplatná odp.) 0 0,0 

 [zdroj vlastní] 

 

Graf  7 - Jste spokojen(a) s informačním systémem, ve kterém pracujete (IRES) 

 

[zdroj vlastní] 

Se systémem CEPR uvedli oba dva dotázaní uživatelé, že jsou spíše spokojeni. 

Důvod, proč jsou se systémem jen zcela spokojeni, neuvedli. 

 

Tab. 6 - Jste spokojen(a) s informačním systémem, ve kterém pracujete (CEPR) 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (spokojen(a)) 0 0,0 

2 (spíše spokojen(a)) 2 100,0 

3 (spíše nespokojen(a)) 0 0,0 

4 (nespokojen(a)) 0 0,0 

x (neplatná odp.) 0 0,0 

 [zdroj vlastní] 
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 K otázce, zda si respondenti myslí, že má systém nějaké nedostatky, které by bylo 

třeba vylepšit, odpovědělo 51 % dotázaných, že si nemyslí, že by systém potřeboval 

vylepšit, naopak 45 % si myslí, že systém potřebuje vylepšit. Nejčastěji uvádí, že IS je 

pomalý, že se seká a často se musí restartovat, několikrát v dotazníku zaznělo, že systém 

špatně vyhledává datové schránky a také, že by systémy měly spolu komunikovat a mít 

propojená data.  

Graf  8 - Myslíte si, že má systém nedostatky, které by bylo třeba odstranit 

. 

[zdroj vlastní] 

 

Na otázku, zda osloveným zaměstnancům chybí  v systému něco, co je pro jejich 

práci důležité, odpovědělo 85 % dotázaných, že jim v systému nic nechybí. Naopak 15 % 

si myslí, že v něm něco chybí a ve většině případů uvedli, že se cítí být omezeni 

přístupovými právy v systému a potřebovali by tyto přístupy rozšířit. 

 

Graf  9 - Myslíte si, že v systému něco chybí 

 

[zdroj vlastní] 



Marie Kubešová: Informatizace justice 

2013  Strana 29 

K dotazu, jak by účastníci šetření celkově ohodnotili práci v systému, ve kterém 

pracují, 21,3 % respondentů hodnotilo systém kladně, 72,3 % dotázaných uvedlo, že by 

systém ohodnotilo spíše kladně; naopak 6,4 % uživatelů by systém hodnotilo spíše 

záporně. 

 

Tab. 7 - Celkové hodnocení práce s IS 

Odpověď Četnost 
Procentuální 
vyjádření % 

1 (určitě kladně) 10 21,3 

2 (spíše kladně) 34 72,3 

3 (spíše záporně) 3 6,4 

4 (určitě záporně) 0 0,0 

 [zdroj vlastní] 

 

Graf  10 - Celkové hodnocení IS; zdroj vlastní 

 

[zdroj vlastní] 

 

Systém ISAS ohodnotilo spíše kladně 69 % dotázaných, 8 % hodnotilo systém 

spíše záporně. Naopak systém IRES hodnotilo 75 % dotázaných spíše kladně, zbytek pak 

určitě kladně a systém CEPR byl ohodnocen 100 % spíše kladně. 
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Graf  11 - Celkové hodnocení práce v ISAS 

 

[zdroj vlastní] 

 

Graf  12 - Celkové hodnocení systému IRES 

 

[zdroj vlastní] 

 

Graf  13 - Celkové hodnocení systému CEPR; zdroj vlastní 

 

[zdroj vlastní] 
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6. Celkové zhodnocení systému a návrhy vylepšení 

Z dotazníkového šetření jsem došla k závěru, že většina zaměstnanců OSCV je 

s informačními systémy víceméně spokojena, i když si myslí, že by systém měl vykonávat 

více činností, než vykonává a většina je nespokojena s přiřazenými uživatelskými právy, 

která by chtěli rozšířit. 

Systém ISAS v současné době urychluje a zjednodušuje práci soudních úředníků. 

Při práci napomáhá zejména k rychlejšímu vytváření dokumentů v tom směru, že mnoho 

informací se doplní ze systému při sestavování dokumentu, takže stačí jen doplnit pár 

informací a dokument je připraven k odeslání účastníkům řízení; také pomáhá např. při 

sestavování obálek pro odeslání těchto dokumentů. Formuláře jsou celkem přehledné a 

jednoduché. Vše, co se do IS kdy zadá, či sestaví, se dá zpětně použít. Kdykoliv se dle 

potřeby vyhledají důležité informace, např. ke konkrétní spisové značce jsou uloženy 

potřebné informace na jednom místě, v několika vzájemně propojených formulářích, ve 

kterých se dá snadno vyhledávat, příp. opravovat (v závislosti na formuláři a přístupových 

právech uživatele). V tomto směru vidím jednoznačně výhodu, že stačí pár „kliků“ a 

získám informace, které potřebuji, místo toho, abych listovala v knize, která má přes 100 

stran. 

Samozřejmě každý informační systém má i své nevýhody, v první řadě je to např. 

možnost napadení virem, hackerem; proto se často zálohují data na několika místech. 

Z mého pohledu je to pak např. výpadek proudu nebo sítě, kdy není možnost pracovat v IS, 

práce stojí, protože všechna data v současné době již musí být bezpodmínečně uložena 

v systému. 

ISAS, který u OSCV funguje již několik let, je dostatečně zaběhnutý a dá se říci, že 

drobné nedostatky, které se vyskytnou a které se záhy ve většině případů odstraní, poměrně 

zaostávají před výhodami, které tento systém nabízí. Právě proto většina uživatelů 

nekritizuje práci s tímto systémem, ale spíše komunikativní a síťové problémy jako např. 

že se systém „seká“ nebo že např. převádění dokumentů do formátu „pdf“ trvá příliš 

dlouho (do „pdf“ formátu se převádí v případě, kdy se dokument posílá do datové 

schránky). Je to právě způsobeno tím, že všechny tyto úkony fungují přes centrální servery 

Ministerstva spravedlnosti. V případě, kdy tento server tzv. „spadne“ nebo je zahlcen, či 
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má jiné problémy, lidé v justici po celé republice nemohou plnohodnotně pracovat, musí si 

některé činnosti např. nechat na později apod.  

Největší nedostatek vidím v tom, že systémy spolu sice komunikují, ale nejsou 

vzájemně propojeny. Systémy si mezi sebou, v některých případech pouze jednou denně, 

stahují určitá data, např. IRES a CEPR mezi sebou přenáší data o soudních poplatcích. Ale 

ISAS a CEPR spolu téměř nekomunikují, což si myslím, že je zásadní chybou, neboť 

původně byl platební rozkaz veden právě v ISASu a teprve nedávno v CEPRu. V ISASu 

jsou tedy uloženy veškeré historie o účastnících, adresách, předchozích sporech a když se 

k těmto informacím chce uživatel CEPRu dostat, musí si je v ISASu sám najít. Naopak 

když si uživatel ISASu chce ověřit údaj o soudním poplatku, musí zvednout telefon a 

zavolat účetní, protože do IRESu nemá přístup. 

Pokud bych se zaměřila na nejnovější aplikaci CEPR, musím konstatovat, že u 

pilotních soudů, kde se aplikace nejprve testovala, zřejmě zaměstnancům stačí velmi málo 

k tomu, aby byli spokojeni, protože ve chvíli, kdy se aplikace začala využívat i u 

zbývajících soudů, začaly „vyplouvat“ na povrch samé nedostatky, které se dolaďují 

v podstatě dodnes. Systém CEPR je stavěn úplně jinak, než jak do současné doby bylo 

zvykem vykonávat činnosti, související s vydáváním platebních rozkazů. Systém byl dělán 

na tzv. „přímou cestu“, kdy se vybere soudní poplatek, platební rozkaz se vydá, doručí 

účastníkům, nabude právní moci a ukončí. Když něco „vybočí“ z této přímé cesty, tzv. 

„odbočky“, řeší se to dodatečně a neustále něco v systému nejde nebo nefunguje.  Některé 

samozřejmé činnosti jako například vyslovení věcné nepříslušnosti nebo zamítnutí návrhu 

na opravné usnesení aj., není v tomto systému ještě zapracováno a musí se řešit buď jiným 

způsobem, nebo převodem do civilního řízení (do systému ISAS). Na druhou stranu ale 

tím, že si v aplikaci veškeré své události řeší řešitel sám a nemusí tedy spis odesílat 

vedoucí kanceláře, zapisovatelce nebo někomu jinému, se vlastně zrychluje práce. Až 

jednou bude aplikace v takové fázi, že s ní uživatelé začnou být spokojeni, pak bude 

velkým přínosem. Navíc v letošním roce se plánuje, že by aplikace měla začít běžet i na 

jiném oddělení než jsou platební rozkazy. 

V době, kdy jakýkoliv nový informační systém vznikl a začal se u soudů zavádět, 

tuto aplikaci viděli budoucí uživatelé jako přidělávání práce; samozřejmě ve chvíli, kdy se 

měla zachovat činnost soudu jako takového a zároveň zadávat písemné spisy do aplikace, 
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se systém opravdu jevil jako „přítěž“. Po takto dlouhé a namáhavé činnosti se však začalo 

prokazovat, že systém bude přínosem, i když zatím nebyla splněna základní myšlenka e-

justice, aby se spisy vedly výhradně v elektronické podobě. V současné době se stále ještě 

vede tzv. dvojí agenda; vše se vede jak v písemné, tak v elektronické podobě.  

Ve srovnání s „papírovým“ vedením agend byl a stále je systém ISAS a IRES 

velkým přínosem pro činnost soudnictví, ale s postupem času, kdy požadavky na činnost 

systému jsou stále náročnější, je otázkou, zda systémy i v současné době dokážou vyhovět 

všem požadavkům vedení soudu a ministerstvu tak, jak tyto požadavky žádají. 

Dle mého názoru a po letité zkušenosti s prací v informačním systému ISAS a nyní 

i aplikací CEPR mohu říci, že programy výrazně vylepšily justici ČR a to v tom směru, že i 

přes zdlouhavé zadávání starých neskončených spisů, zefektivnily fungování justice ve 

srovnání se starou, „papírovou justicí“. I přes velké zmatky a přešlapy v počátcích 

zavádění systémů, potenciální přínosy e-justice podstatně převážily jejich „počáteční“ 

obtíže. 

6.1 Návrhy 

Největším přínosem pro všechny tyto tři stěžejní aplikace by bylo, kdyby systémy 

byly neomezeně propojeny a všechny potřebné informace by se okamžitě daly zjistit 

v daném programu a nemuselo se čekat na plánované stahování informací nebo obvolávat 

ostatní zaměstnance soudu, když potřebuji něco zjistit. 

Kromě již uvedených funkčních nedostatků je asi největším nedostatkem aplikace 

CEPR to, že je to webová aplikace. Konkrétně na internetovou linku OSCV jsou napojeny 

tři budovy - civilní budova, trestní budova a budova Státního zastupitelství v Chomutově, 

což naznačuje, že síťová vytíženost je obrovská. V aplikaci CEPR snadno poznáte špičku 

zatížení sítě, která se projevuje tak, že v aplikaci nelze pracovat; i normální otevření 

návrhu na vydání EPR trvá několik minut. V současné době se již jedná o posílení 

internetové linky, které bylo Ministerstvem spravedlnosti přislíbeno. 

Pro zrychlení práce úředníků existuje mnoho registrů, kde se dají zjistit potřebné 

informace, ale v různých webových aplikacích, např. Centrální evidence obyvatel, 

Centrální registr vězněných osob, Czech POINT a spousta dalších. Všechny tyto registry či 

aplikace najdeme sice na jednom místě – internetu, avšak na různých webových stránkách 
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a ke každé této aplikaci dostanete zvláštní přístup, uživatelské jméno, heslo a čím více 

těchto aplikací vzniká, tím více hesel a uživatelských jmen dostanete přiřazeny a když je 

jich víc a víc, ztrácíte přehled. Navíc každou tuto stránku musíte zvlášť otevřít. Čili 

výrazným zlepšením a zefektivněním by samozřejmě bylo všechny tyto registry a aplikace 

sjednotit tak, aby se např. z jedné aplikace daly všechny tyto informace zjistit hned, bez 

dalšího „klikání“. Tato jednotná aplikace by se samozřejmě musela omezit uživatelskými 

přístupy, kdy by každý měl přístup pouze k tomu, co ke své činnosti potřebuje. 

Tak, jak je systém ISAS a IRES v současné době nastaven, bude celkem obtížné 

splnit primární cíl e-justice, a to ukončit používání tzv. „dvojí agendy“, kdy se veškeré 

informace vedou jak v elektronické, tak v písemné podobě. Systémy nejsou elektronicky 

přizpůsobeny klasickému „oběhu“ spisů, kdy se spisy přenášejí od zapisovatelky přes 

vedoucí kanceláře k soudci a k dalším zaměstnancům. Zadá se pouze pohyb spisu, ale 

fyzický přenos zajišťuje pracovník. Tento problém by, dle mého názoru, měl vyřešit 

systém podobný struktuře, jak je nyní nastaven systém CEPR, který sice pro tyto účely 

zatím nefunguje, ale je v něm předpoklad, že by podobný oběh spisů mohl být realizován.  

V současné době je v CEPRu možné činnost řešitele, kterou nemůže podle zákona 

sám rozhodnout, elektronicky prostřednictvím systému, přidělit soudci k rozhodnutí např. 

odvolání nebo odmítnutí návrhu a vrátit zpět k rozeslání rozhodnutí. Do budoucna si tedy 

myslím, že je reálné předávat, přes pracovní plochu aplikace, tímto způsobem spisy 

vedoucím kanceláře i zapisovatelkám ke zpracování, aby se vrátily zpět řešiteli, případně 

soudci, což by výrazně zrychlilo pohyb těchto spisů a navíc by odpadla potřeba mít spisy 

v papírové podobě.  
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem zpracovávala téma „Informatizace justice“, jejímž 

cílem bylo představit základní přehled o průběhu informatizace českého soudnictví, 

zhodnotit snahu o zefektivnění, zrychlení a zpřehlednění veškerých činností, souvisejících 

s činností justice České republiky. 

V teoretické části byly popsány jednotlivé stěžejní informační systémy justice 

České republiky, na jakém základě pracují a jak byly postupně zaváděny u Okresního 

soudu v Chomutově od počátku jejich vzniku do současné doby. 

V praktické části jsem se snažila zhodnotit, jak jsou uživatelé těchto systémů 

spokojeni s jeho funkcemi a vlastnostmi; k tomu jsem využila možnost dotazníkového 

šetření. Výsledky průzkumu ukázaly, že 21 % dotázaných je zcela spokojeno se systémem, 

ve kterém nejčastěji vykonávají svou činnost; 72 % je pak spíše spokojeno a 7 % 

respondentů ohodnotilo IS spíše záporně. Technické vybavení OSCV hodnotilo kladně 

pouze 21,3 % dotázaných, 68,1 % hodnotilo spíše kladně a 8,5 % uživatelů hodnotí pak 

spíše záporně. 

Pokud se týká jednotlivých systémů, pak se systémem ISAS je celkově spokojeno 

46 % dotázaných uživatelů, 41 % je spíše spokojeno a 10 % hodnotilo spíše záporně. 

Systém IRES hodnotilo 50 % uživatelů kladně a 50 % spíše kladně, systém CEPR pak 

hodnotilo 100 % oslovených uživatelů spíše kladně. 

Pokud jde o nedostatky, 45 % respondentů uvedlo, že systém má nedostatky a 15 % 

si myslí, že v systému chybí funkce nebo činnosti, které pro svou práci potřebují. 

Práci v systému ISAS hodnotilo 23 % účastníků šetření jako určitě kladně, 69 % 

pak spíše kladně a 8 % spíše záporně. Systém IRES pak 75 % hodnotilo kladně, zbytek 

respondentů spíše kladně, záporně nehodnotil žádný. Systém CEPR je 100 % hodnocen 

spíše kladně. 

Dále jsem se v bakalářské práci snažila ohodnotit přínosy a nedostatky aplikací 

z vlastního pohledu a uvedla možnosti, jak by dle mého názoru měly být tyto aplikace 

vylepšeny. Největším nedostatkem je bezesporu neprovázanost systémů mezi sebou i 

okolními systémy státní správy. U aplikace CEPR je největším nedostatkem mladost 
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systému v tom ohledu, že systém je z pohledu uživatelů nedodělaný, některé činnosti v 

něm nejsou ještě zapracovány a také fakt, že je to webová aplikace.  

Doporučila bych propojit veškeré systémy státní správy tak, aby bylo možno v 

jedné aplikaci dohledat informace i z ostatních aplikací a dořešit konkrétní události a 

činnosti v aplikaci CEPR, které doposud nebyly zapracovány. 

Předložená doporučení nejsou zcela vyčerpávající a lze je spíše chápat jako návrh, 

jakým směrem by se případná zlepšení informačních systémů české justice měla ubírat. 
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