e J u s t i c e 2 0 2 0

- legenda (co představuje architektura obrázku eJustice 2020)

Ministerstvo spravedlnosti má vizi vytvoření jednotného elektronického prostředí pro práci v justici. Toto prostředí má své strategické cíle, mezi které patří především úspora času a financí. Další prioritou je forma, která má být zcela intuitivní, návodná a
jasná nejen pro justici samotnou, ale i pro účastníky řízení.
finance

v rámci následujících 5 let chce odbor informatiky ministerstva spravedlnosti docílit plynulého čerpání v rámci celého rezortu z rozpočtu, evropských fondů a z oblasti výzkumu a vývoje pro otevřené oblasti

organizace

jedině neustálou optimalizací organizace práce a věcně příslušných odpovědných osob dosáhneme skutečného efektu účinku pro dobře zvolené účelové oblasti (např. pravidelné porady realizačních týmů)

licence
rozhraní

je nutné vytvořit samostatnou oblast působnosti, kde je nutné se vypořádat s investicemi do mnoha proprietárních systémů a zároveň maximálně využít modelu FOSS
cílem je definovat jednotné API rozhraní, které bude zajišťovat propojení všech potřebných informačních systémů, aplikací a služeb mezi sebou, poskytovat data směrem k občanům a odběratelům služeb.

životní cyklus

vše začalo 28. 10. 1918 vznikem Československa a od té doby se mění pouze podoba, nástroje a působnost, což znamená velikou jistotu v definovaných oblastech působnosti včetně historie a známých změn

dokumentace

nedílnou součástí každého dlouhodobého rozvoje informačních systémů je dokumentace, která má svůj význam především u změn, optimalizace a budoucnosti každé oblasti působnosti
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informační technologie představují v tuto chvíli nejrychlejší způsob automatizace, kde jedině správnou volbou a následným kvalitním nasazením dosáhneme požadovaného výsledku a rychlejšího efektu
jediný rozcestník všech informací justice je a bude stále prvním momentem vstupu do elektronického světa justice, a proto je velmi nutné ho stále aktualizovat a co nejvíce přizpůsobovat všem potřebám
místo, kde dohledáme všechny finanční toky, všechny volně dostupné informace z justice a následně i všechny informace pro občany, které jsou požadovány v oblasti věcné, personální či hospodářské
jediné místo pro jednoznačně identifikované potřeby informačních systémů celého rezortu, kde v tuto chvíli již pilotně řešíme změnové požadavky a během roku 2016 zajistíme kompletní správu IS justice
snahou justice je během několika let vytvořit ideální prostředí pro komunikaci všech poskytovatelů i odběratelů dat ve strukturované podobě, ale i v klientském prostředí, což je mnoho let požadováno
vytvoření jednotných služeb je pro bezpečnost poskytovaných dat přesně definováno, jaká data jsou jakým systémům poskytována, předpokládá se napojení celého systému na jednotný identitní prostor
každý informační systém správně funguje jen za předpokladu dobrého seznámení se všemi povinnostmi a všemi funkcemi, včetně rychlého ovládání, což je nezbytné pro každý rozvoj organizací justice
v době, kdy se zločin přesouvá do kyberprostoru, je nezbytné implementovat opatření k zajištění dostupnosti, důvěryhodnosti a integrity, aby byla zachována důvěra v celou justici
způsob, jak zajistit dlouhodobý rozvoj informačních systémů z titulu jasně definovaných podmínek komunikace, bezpečnosti, organizace, technologií, rozhraní a mnoha dalších vazeb
místo, kde jasně stanovíme funkce všech spisů a dokumentů v el. podobě a v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě budeme obohacovat role uživatelů a jejich možnosti práce s dokumenty
jediné místo pro vstup a výstup dokumentů v elektronické podobě, kde definujeme cestu ke všem systémům pro jejich možnost komunikace s vnějším světem justice včetně hybridní pošty a dalších forem
každý informační systém justice potřebuje využívat služeb ostatních informačních systémů, které mají své jasné dominantní postavení jako je automatizace textů nebo společné číselníky pro všechny oblasti
všechna základní data musí být na dobře zvolené databázi, která umožní práci pro 20 tis. uživatelů a nahlížení pro externí odběratele informací podle možností zpřístupnění
všechny dokumenty musí být řádně uloženy s vysokou dostupností, která zajistí plynulý chod pro všechny uživatele a zároveň každý uživatel se dostane pouze ke svým dokumentům, nikoli jinam
pro plynulý chod v elektronickém světě justice je nutné zajistit všechny komodity (základní výpočetní prostředky) s možností plynulého čerpání a zároveň tyto komodity musí býti pomocníkem nikoli přítěží
kdo a jak se chová v elektronickém světě je dáno jeho odpovědností a rolí, kde bezpečnostní politiky představují povinnosti k tomu, aby tyto role byly zachovány i v dlouhém časovém období mnoha let
rejstřík trestů a registr přestupků představují technologický monolit, který funguje pro všechny orgány veřejné moci k získání základních informací o trestech a přestupcích občanů v České republice
informační systém veřejných rejstříků je tvořen jako samostatný monolit, který je uzpůsoben pro rychlou dostupnost a jasnou strukturu práce a je základním pramenem informací o právnických osobách
ekonomický informační systém justice musí představovat jediný komunikační uzel vůči státní pokladně v oblasti účetnictví i rozpočetnictví, což je nyní převážně zajišťováno ruční prací
advanced analytic justice je systém pro automatické měření života v justici, což představuje především práce s dokumenty a jejich časové určení v daném místě
již od roku 2009 existuje povinnost nahrávání v jednacích síních, ale teprve nyní vzniká jasná metodika podle typu síně a podle agendy pro jasné umístění technologií za účelem kvalitního záznamu
stávající a historické spisy představují tisíce km dokumentů, které mohou existovat i v elektronické podobě za účelem jejich zpřístupnění více rolím v justici podle potřeby
elektronické vedení informací zastupitelství je prvním momentem vzniku originálu v elektronické podobě, což velmi zrychlí i samotný přístup do elektronického vedení informací trestního řízení policie
elektronizace soudních agend představuje vrchol samotné elektronizace justice, kterého chceme dosáhnout postupným přesným definováním jednotlivých oblastí na všech úrovních justice
informační systém probační a mediační služby je již 10 let starý a je nutné ho přizpůsobit stávajícím potřebám, což pravděpodobně vyústí v jeho plnou obměnu samostatným řešením eJustice
informační systém vězeňské služby v tuto chvíli konsoliduje mnoho oblastí působnosti, kde očekáváme jeho změnu podle potřeb a podle vývoje justice samotné
ministerstvo spravedlnosti má roli centrálního správce systémů především na technické úrovni, kde centralizace technického zázemí je mnohonásobně efektivnější než distribuované řešení
justiční akademie je jediným nástrojem pro postupné vzdělávání celé justice jak pro všechny elektronické systémy, tak i pro všechny ostatní životní situace justice
dodnes účastník řízení nemá žádný vztah k poskytovaným informacím justice v elektronickém světě, což je bezesporu jeden z dalších cílů, kterého bychom chtěli dosáhnout
i ti, kdo nemají přímý vztah k justici, mají právo na informace, které justice nabízí, rádi bychom tyto informace plynule poskytovali, protože již dnes je právě na tyto informace brán veliký zřetel
evropská unie žádá spojení mnohá informačních zdrojů z našich informačních systémů, a proto je nutné tyto potřeby řádně a správně v čase budoucím vypořádat pomocí technických automatických nástrojů
dodnes advokát nemá žádný vztah k poskytovaným informacím justice v elektronickém světě, což je bezesporu jeden z dalších cílů, kterého bychom chtěli dosáhnout
dodnes exekutoři nemají žádný vztah k poskytovaným informacím justice v elektronickém světě, což je bezesporu jeden z dalších cílů, kterého bychom chtěli dosáhnout
notáři již dnes mají přístup k prvnímu informačnímu systému justice, což je veřejný rejstřík a my bychom dále chtěli tento nový vztah stále rozšiřovat a vybudovat platné a jasné partnerství
dodnes insolvenční správci nemají žádný vztah k poskytovaným informacím justice v elektronickém světě, což je bezesporu jeden z dalších cílů, kterého bychom chtěli dosáhnout
v tuto chvíli se tvoří novela zákona o znalcích a tlumočnících, kde bychom očekávali informační systém, který bude jako nástroj průkazně informovat o věcně příslušných činnostech
je hlavním iniciátorem změn v justici samotné, kde očekáváme rychlejší možnost reakce díky stále se zrychlujícímu elektronickému prostředí
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Komodity, technologie a informační systémy jsou již nyní řešeny projektově. Důvodem je samotná definice projektu, která zní: „Série jednotlivých kroků (činností) navržených pro dosažení určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového plánu,
rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému. Jedná se o plánovaný vývoj určitého technického i netechnického díla vyžadující uspořádání aktivit vyžadující čas a zdroje.“ Hlavním důvodem však jsou samotné atributy, které projekt charakterizují a které právě v justici
hrají hlavní roli. Mezi tyto atributy patří především účel, který jasně stanoví potřeby, dále životní cyklus dílčích aktivit, které jsou následně zakomponovány do celého rezortu, dále je to souvztažnost a průřez, kde je nutné u každé aktivity znát malé detaily, protože zanedbání
jedné chyby se nám promítne do celého světa justice. Mezi další důležité atributy však patří i unikátnost, kde je nutné jasně pojmenovat dílčí cíle a jejich potřebu samostatného řešení. Závěrečným atributem projektového řízení uvádíme bezesporu důležitou konfliktnost, kterou
právě v justici máme obrovskou, a není na ní nic špatného, ale je nutné ji umět správně pojmenovat a zároveň je ještě nutnější najít správný kompromis, který právě tuto oblast vyřeší.

