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Zápis
z 10. schůze podvýboru ústavně právního výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro digitalizaci justice a e-Sbírku,
která se konala dne 17. května 2019 v budově Ministerstva spravedlnosti ČR

Přítomni:
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posl. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
posl. Marek Benda
posl. Ondřej Profant
posl. JUDr. Ondřej Veselý

Hosté:
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Ing. Zbyněk Spousta - náměstek ministra spravedlnosti
JUDr. Jeroným Tejc, náměstek ministra spravedlnosti
JUDr. Martin Richter, IT ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Kateřina Suchá – Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jan Ladin – Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Elena Ransdorfová – Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Eva Vidová – Ministerstvo spravedlnosti
Marek Plaštiak – Ministerstvo spravedlnosti

Schůze podvýboru ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky byla zahájena v 10.00 hod. v budově Ministerstva spravedlnosti.
Ověřovatelem byl určen poslanec Marek Benda – ze 4 přítomných poslanců 4 hlasovali pro.
Zástupci Ministerstva spravedlnosti informovali poslance o následujících projektech:
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registr justičních činitelů – slíbili poslat seznam položek zveřejňovaných a
nezveřejňovaných v registru – škola, historie soudních funkcionářů – spuštění 1.7.2019,
projekt USI – AV Media, srpen 2019 vzorová jednací síň KS Praha – cca 150 tis. Kč.
Práce s daty? LAN uložiště – role soudce a kancelář, jsou součástí spisu, na datovém
nosiči. Po vypršení kontraktu? Snad 15 let dobrá životnost,
otevřená data – rejstříky,
generátor v insolvenčních řízeních – CCA – do konce roku – 1.2 mil. + náklady na
propojení,
elSIR – bylo mnoho dotazů, zrušeno, do konce roku bude zadávací dokumentace –
standardy e-spisu, soutěžní dialog nebo JRU, slíbili podvýboru zaslat základní teze –
říjen,
1

�
�
�

anonymizační nástroj – připravuje se zadávací dokumentace – 1.1.2020, ZMR – min.
90-95,
úprava instrukce zveřejňování judikatury – od nového roku agenda C na krajských
soudech, bude dále fungovat na stávající sbírce,
nahlížení do CEPR – dnes jen lokálně, CCA, na příštím jednání podvýboru k tomu bude
informace, dotážou se CAKu.

/Schůze podvýboru byla ukončena ve 12.00 hodin./
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