Zavedení videokonferencí v
resortu justice
Program CZ15
Programová oblast: 31 - Budování kapacit a spolupráce v justici
Předem definovaný projekt č.1
Instalace videokonferenčních zařízení na všechny obecné soudy, vrchní státní
zastupitelství, vazební věznice a Ministerstvo spravedlnosti

Petr Vlk, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Videokonference:
•

Jsou účinným nástrojem, s jehož pomocí lze usnadnit a urychlit
vnitrostátní i přeshraniční řízení a snížit související náklady

•

Jsou praktické zvláště v případě výslechu ohrožených nebo
zastrašovaných svědků

•

Rovněž výslech znalců (např. soudních a lékařů)

•

Teritoriální dopad projektu se netýká pouze území ČR, ale má
přesah i do jednotlivých členských států EU, kde ve většině
případů videokonference v justici již běžně používají

Primární cílové skupiny
•

Soudci, administrativa soudů

•

Státní zástupci, administrativa státních zastupitelství

•

Příslušníci Vězeňské služby

•

Management Ministerstva spravedlnosti ČR

Sekundární cílové skupiny
•

Svědci

•

Soudní znalci

•

Tlumočníci

•

Advokáti ex offo

•

Příslušníci Policie ČR

•

Vedoucí pracovníci orgánu veřejné moci, kteří mají k dispozici
videokonferenční techniku

Složky justice, kterých se projekt týká
•

Ministerstvo spravedlnosti (ústřední orgán státní správy)

•

Okresní soudy (86x)

•

Krajské soudy (8x)

•

Vrchní soudy (2x)

•

Nejvyšší soud (1x)

•

Nejvyšší správní soud (1x)

•

Státní zastupitelství (vrchní 2x)

•

Vězeňská služba (vazební věznice 12x)

První část programu:
•

Je zaměřena na zavedení videokonferencí v rámci resortu justice
a vytvoření vhodné komunikační infrastruktury pro jejich provoz

•

Výsledkem bude zefektivnění vzájemné komunikace mezi
jednotlivými složkami justice a časové a finanční úspory při
soudních jednáních

Druhá část programu:
•

Je zaměřena na vzdělávání pracovníků Probační a mediační
služby (PMS) s cílem zvýšit jejich odbornost, zkvalitnit práci
s klienty PMS a dosáhnout vyšší úrovně profesionalizace
probačních a mediačních činností

Časová náročnost aktivit
Aktivita

Čas na 1
lokalitu
v
pracovních
dnech

Počet lokalit Celkem
pracovních
dní

Instalace a konfigurace centrálních serverů

10

1

10

Instalace – ústavní, nejvyšší, vrchní soud a
správní soud

1

5

5

Instalace – krajský soud

5

8

40

Instalace – okresní soud

1

86

86

Instalace – věznice

1

12

12

Instalace – státní zastupitelství

1

2

2

104

165

Celkem

Přehled etap projektu
Etapa

Trvání

Finance

T1

Zajištění financování projektu

T + 5 měsíců

-

T2

Zahájení projektu

T1 + 5 měsíců

500.000,- Kč

T3

Plánování projektu

T2 + 1 měsíc

1.500.000,- Kč

T4

Realizace projektu

T3 + 7 měsíců
48.684.000,- Kč

T5

Zkušební provoz a vyhodnocení

T3 (+4m) + 3 měsíce

T6

Ukončení projektu – předání do provozu

T5 + 1 měsíc

1.500.000,- Kč

Celková doba implementace

19 měsíců

52.184.000,- Kč

Provoz na 5 let

T6 + 60 měsíců

16.523.500,- Kč

T7

Celkem 79 měsíců

68.707.500,- Kč

Financování

•

V rámci Finančních mechanismů EHP/Norska pro období 20092014 schválila Kancelář finančních mechanismů v Bruselu dne
16. června 2013 program CZ 15 „Budování kapacit a spolupráce
v rámci justice a nápravné služby včetně alternativních trestů“
(programová oblast 31)
• Součástí programu je také projekt Zavádění videokonferencí
v resortu justice, který bude realizovat odbor informatiky Ministerstva
spravedlnosti ČR
• Výše grantu: 1,845,422 € (80%)
• Celkové očekávané náklady: 2,306,778 €

