
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Elektronické zveřejňování rozhodnutí soudů: 
Transparentnost - Spravedlivý proces - Důvěra 

 
který se koná dne 28. února 2019 

 

ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla 
Kancelář veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Tématem kulatého stolu je zveřejňování rozhodnutí soudů ve veřejně přístupné internetové 
databázi. Konkrétně se zaměříme na otázky, zda a proč by judikatura měla být zveřejňována, 
a v jakém rozsahu. Věnovat se budeme rovněž praktickým otázkám, které s elektronickou 
publikací soudních rozhodnutí bezprostředně souvisejí, např. anonymizace rozhodnutí, 
optimální parametry pro jejich vyhledávání v databázi atd. 

Účelem kulatého stolu je diskuse o aktuálním stavu zveřejňování soudních rozhodnutí 
a současných plánech Ministerstva spravedlnosti, sdílení zkušeností se správci elektronických 
databází judikatury vrcholných soudů České republiky a rovněž s odborníky ze Slovenské 
republiky, kde jsou soudní rozhodnutí zveřejňována již od roku 2012. 

Pozvání již přijalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky, zástupci Nejvyššího soudu, 
Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, odborníci z akademické sféry z České 
i Slovenské republiky.  

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE1, 
a to nejpozději do čtvrtka 21. února 2019. Každou účastnici či účastníka prosím registrujte 
jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. Pavol Žilinčík (tel. 542 542 313, zilincik@ochrance.cz). 

  

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 

https://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:hoklova@ochrance.cz
mailto:zilincik@ochrance.cz
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/rezervace/
http://www.ochrance.cz/rezervace/


RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

28. února 2019 
 

10:00 – 10:20 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo (Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv) 

Úvodní slovo – videopříspěvek (Věra Jourová, Evropská komisařka 
pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví)  

10:20 – 11:50 Východiska 

Lidská práva a zveřejňování rozsudků (Kateřina Šimáčková, soudkyně 
Ústavního soudu) 

Výsledky výzkumu veřejné ochránkyně práv (Jana Pecková Hodečková, 
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv) 

Obecné představení plánu Ministerstva spravedlnosti ČR (Jeroným Tejc, 
náměstek ministra spravedlnosti ČR) 

Pohled na slovenský model (Matej Uhlík, Ministerstvo spravodlivosti SR; 
Samuel Spáč, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU)  

Zveřejňování judikatury: Pro a proti (Zdeněk Kühn, soudce Nejvyššího 
správního soudu) 

11:50 – 12:00 Přestávka 

12:00 – 13:15 Co, kdo a jak bude zveřejňovat  

Pohled Ministerstva spravedlnosti ČR (zástupce ministerstva)  

Slovenské zkušenosti (Matej Uhlík, Ministerstvo spravodlivosti SR; 
Samuel Spáč, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU)  

Veřejný insolvenční rejstřík – pozitiva a negativa z pohledu praxe (Michal 

Žižlavský)  

Automatické nebo výběrové zveřejňování (Lukáš Králík, Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže)  

Technologická relativita anonymizace (Radim Polčák, Ústav práva 
a technologií, Právnická fakulta MU)  

Anonymizace z pohledu praxe Ústavního soudu (Ivo Pospíšil, soudce 

Nejvyššího správního soudu)  

Elektronické zveřejňování rozhodnutí, úkol pro správu soudu (Libor 
Vávra, předseda Městského soudu v Praze)  

Diskuse 

 

 



 

13:15 – 13:45 Oběd 

13:45 – 15:30 Pokračování diskuse 

Uživatelský pohled 

Pohled Ministerstva spravedlnosti ČR (zástupce ministerstva) 

Zkušenosti s tvorbou a užíváním databází soudních rozhodnutí 

provozovaných orgány veřejné moci (Ivo Pospíšil, soudce Nejvyššího 

správního soudu) 

Zkušenosti s tvorbou a užíváním právních informačních systémů 
provozovaných soukromými subjekty (Lukáš Králík, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže) 

Diskuse 

15:30 – 16:30 Závěrečné shrnutí 
 


