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1. Základné informácie
1.1. Prehľad
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt „Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR“ (ďalej len „projekt“) je súčasťou riešenia e-Justice. Projekt zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb
určených pre súdy SR, Najvyšší súd SR ako aj klientov súdov a ďalšie externé subjekty. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej aj „ministerstvo, MS SR“) je
prevádzkovateľom informačných systémov pre súdy a zodpovedá za jeho rozvoj. Projekt sa zároveň v zmysle koordinačného mechanizmu odkazuje na projekt
"Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci" s ITMS
kódom 314021H488 s ktorým je spojený spoločným reformným zámerom "Zefektívnenie súdneho systému", ktorý bol schválený na druhom zasadnutí hodnotiacej
komisie dňa 14. júla 2016. Tento projekt má realizovať návrhy a doporučenia ktoré boli výsledkom auditu https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sprava-k-sta
vu-justicie.aspx
Projekt je navrhnutý ako národný projekt. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je v kompetencii ministerstva a vo vybraných oblastiach aj v
kompetencii NS SR.
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia
Projekt bude implementovať prijímateľ, ktorým je MS SR, ktoré je zodpovedné za prevádzku centrálných systémov v rezorte v zmysle zákona Zákona č. 757/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov, § 71 a nasledujúcich.

Partnerom navrhovaného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je v zmysle ods. §
34a, bodu 1b) Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie
spoločnosti.

V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre
implementáciu štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania
informačnej spoločnosti.

Príslušnosť národného projektu k relevantnej
časti PO7 OPII

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 7 Informatizácia spoločnosti, typ Agendové systémy.
Projekt patrí pod:
špecifický cieľ 7.7 – Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, Kód
intervencie 78: Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy.

Ukazovatele:

Indikatívna výška finančných prostriedkov
určených na realizáciu národného projektu

P.č.

Ukazovateľ (názov ukazovateľa)

Merná jednotka

Cieľová hodnota

1.

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy

Počet

1

11 889 980,62 € (s DPH)

1.1.0.0.1. Z

pohadu úsekov verejnej správy rieši:

U00119 Súdy a väzenstvo

·

1.1.0.0.1. Z

pohadu agendy verejnej správy rieši:

A0001642 Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných
systémov

·

1.1.0.0.1. Výsledkom

projektu bude riešenie, ktoré pomôže:

·

centralizovať súdny manažment, výsledkom bude nahradenie súčasneho IS SM novým IS CSSR

·

zaviesť do prevádzky optimalizované procesy súdnych konaní podľa výstupu procesného auditu, tieto
procesy budú popísané a riadene.
·

na optimalizovaných procesoch budú automatizované časovo náročné ale pri tom dobre algoritmizovateľné úlohy

·

integrovať externé procesy súvisiace so súdnym manažmentom, napr. integrácia so spracovaním platieb
súdnych poplatkov, vrátane sledovania termínov s tým súvisiacich,

·

využívať centralizované lustrácie v konaniach zo všetkých dostupných zdrojov, ako sú napr. bankové
registre, údaje vedené MV, notármi, katastrom a pod.

·

zlepšiť analytické a kontrolné mechanizmy v rámci štátnej správy súdnictva – napĺňanie dát podľa
rovnakých číselníkov, automatizované štatistiky a operatívne výkazy, vyhodnocovanie efektivity,

·

elektronizácia rozhraní systému Centralizovaný systém súdneho riadenia na všetky potrebné rezortné
ako aj externé systémy, ako sú napríklad elektronický denník znalca, súdny spis, informačné systémy
súdnych exekútorov, notárov a ďalšie,

·

použitie nástrojov na migráciu a konsolidáciu existujúcich dát zo súčasných distribuovaných systémov,

·

umožnenie sprístupnenia informácii o anonymizovaných súdnych rozhodnutiach, ako aj ďalšie informácie
zo súdnych konaní vo forme „otvorených dát" cez slovensko.sk a prostredníctvom IS RESS aj
sprístupnnie existujúceho rozhodnutia pre iné OVM.

1.1.0.0.1. Dopadom

projektu Centralizovaný systém súdneho riadenia bude:

·

zefektívnenie výkonu súdnej moci, ktorej výsledkom bude zrýchlenie súdnych konaní,

·

zníženie až odstránenie prieťahov v súdnych konaniach,

·

zníženie počtu nevybavených vecí,

·

ako aj zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu vyjadrené znížením počtu vecí zrušených a vrátených
súdom vyššieho stupňa súdu nižšieho stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

súdom vyššieho stupňa súdu nižšieho stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Tieto dopady su merané cez KPI, ktoré sú uvedené v kapitole Navrhované KPI

1.2. Dôvod
Štúdia uskutočniteľnosti vznikla, aby navrhla rámec pre projekt vyhodnotením súčasného stavu a analýzou možných alternatív riešenia.

Správne fungujúci súdny systém je jedným z pilierov demokratického zriadenia a má výraznú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivosti v spoločnosti.
Súdny systém musí reagovať na výzvy a požiadavky vývoja a poskytovať kvalitný rámec a dôveru v 21. storočí.
Reforma súdneho systému je nutná a musí adresovať kľúčové otázky efektivity činnosti, transparentného hodnotenia súdov a personálnej kapacity.
Slovenské súdnictvo je dlhodobo predmetom verejného záujmu. V súčasnosti prebieha diskusia a otvorený dialóg o nasledujúcich oblastiach
problémov:
·

1. Ako zvýšiť efektivitu činnosti súdov a skrátiť trvanie súdnych konaní?

V roku 2015 bolo Slovensko v dĺžke súdnych konaní v civilných veciach v EÚ i pri porovnávaní krajín V4 výrazne najhoršie pričom v roku 2016 prišlo k
zlepšeniu

Graf 1: Čas potrebný na vyriešenie občianskoprávnych, obchodných, správnych a iných konaní*(prvý stupeň/v dňoch)
(zdroj: štúdia Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva) (http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf).

Graf 2: Vývoj trvania dĺžky súdnych konaní v občianskoprávnych veciach, obchodných, vo veciach starostlivosti o maloletých a v trestných veciach
Vývoj trvania dĺžky súdnych konaní v občianskoprávnych veciach, obchodných veciach, vo veciach starostlivosti o maloletých a v trestných veciach má
za posledné roky rastúci trend. Zdroj : (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Statistika-priemerna-dlzka-konania.aspx):

Štúdia sa zameriava na možnosti ako IT riešenie môže napomôcť skráteniu súdneho konania.
2. Ako správne hodnotiť súdy a sudcov?
Pre riadenie sústavy súdov je nevyhnutné mať objektívne údaje zo všetkých súdov, tak aby predsedovia súdov získali aktuálne a správne údaje o práci
jednodlivých sudcov. V súčasnosti chýba nastavenie jednotnej súdnej štatistiky ako i objektivizovanie limitov práce sudcu v jednotlivých fázach
súdneho konania v konkrétnych súdnych agendách (bez ktorých nie je možné objektívne hodnotenie sudcov).
3. Ako optimálne nastaviť personálne obsadenie súdov?
Ministerstvo v spolupráci so súdmi a súdnou radou určuje počty sudcov jednotlivých súdov, ktoré budú zodpovedať nastaveným objektívnym limitom
práce sudcu. V súčasnosti evidujeme hlboké podhodnotenie práce súdnej administratívy. Vytvorenie objektívnych kriterií umožní správne nastaviť
tieto počty tak aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
Uvedené otázky bude adresovať reforma súdnictva definovaná v reformnom zámere: Zefektívnenie súdneho systému, ktorý bol schválený hodnotiacou
komisiou MVSR na posudzovanie reformných zámerov dňa 14. júla 2016. Jedným z hlavných princípov okrem optimalizácie súčasných procesov je
zavádzanie špecializácie súdov SR.
Projekt Centralizovaný systém súdneho riadenia podporí aj túto reformu informačnými technológiami.

Ide o jeden zo zásadných krokov centralizácie a optimalizácie podporných činností súdneho manažmentu prostredníctvom IKT smerujúceho k
celkovému zefektívneniu výkonu súdnej moci.
Správne fungujúci súdny systém je jedným z pilierov demokratického zriadenia a má výraznú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivosti v spoločnosti.
Súdny systém musí reagovať na výzvy a požiadavky vývoja a poskytovať kvalitný rámec a dôveru v 21. storočí.
Reforma súdneho systému je nutná a musí adresovať kľúčové otázky efektivity činnosti, transparentného hodnotenia súdov a personálnej kapacity.

4. Technické dôvody na realizáciu projektu Centralizovaný systém súdneho riadenia

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci svojej pôsobnosti riadi a metodicky usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a
technológií na súdoch, spravuje a zabezpečuje aktuálne používaný systém Súdneho manažmentu. V súvislosti s výkonom pôsobnosti ministerstvo
zabezpečuje prevádzku a ochranu informačných systémov súdov, koordináciu nákupu technických a programových prostriedkov, ako aj nasadzovania
informačných systémov (IS) a ich vývoj, nasadzovanie informačných systémov verejnej správy na súdoch, bezpečnosť IS vzhľadom na požiadavky
vyplývajúce z ochrany osobných údajov. Tiež zabezpečuje koordináciu spracovania štátnej štatistiky, súdnej štatistiky a výkazníctva spracúvaného v IS,
údržbu technických a programových prostriedkov, správu licencií, školenia a semináre týkajúce sa IS, nasadzovanie a prevádzku dátových
komunikačných prostriedkov.
Úlohy MS SR ako správcu a prevádzkovateľa systému Súdneho manažmentu stavajú MS SR do pozície „vecného“ vlastníka a zároveň správcu
komplexu informačných systémov, ktoré spolu tvoria technologický základ systému riadenia súdnictva.

Súdny manažment je vo svojej aktuálnej podobe distribuovaným systémom, kde každý súd (OS, KS, ŠTS) má svoju nezávislú inštanciu systému,
pričom podmnožina dát sa agreguje v Centrálnej databáze centralizovaného systému súdneho riadenia. Toto riešenie je z viacerých príčin
nedostačujúce, a to najmä z nasledovných:

technologicky i architektonicky zastarané (dvojvrstvová aplikácia: tučný klient v Delphi + databázové úložisko),
problematický jednotný dohľad nad systémom,
problematická a architektonicky kompromisná integrácia s externými systémami,
chýbajúca kontrola procesných tokov (workflow)
chýbajúca validácia rôznych metadát v rámci dátového modelu systému, čo má za následok nekonzistentnosť metadát medzi inštanciami na
jednotlivých súdoch,
nízka efektivita zavádzania nových optimalizovaných procesov z dôvodov nákladnosti a komplexnosti prerábania.
Dnes na súdoch používané aplikačné vybavenie pod názvom "Súdny manažment" je nasadené od roku 2001, jeho zavedenie predstavovalo významný
pokrok v súdnictve. Tento systém však musel zohľadniť technologické obmedzenia danej doby, hlavne nízku prenosovú kapacitu liniek na jednotlivé
súdy a tak bol budovaný ako decentralizovaná aplikácia na každom súde. Toto obmedzenie tiež viedlo k tomu, že sa na súdoch neukladali plné
dokumenty súdnych spisov a nemohli byť aplikované spoločné postupy a kontroly. Výsledkom dnešného riešenia je teda vysoká nekonzistencia
údajov, nemožnosť získavania správnych informácii v aktuálnom čase, chýbajúce informácie o efektivite práce, chýbajúca podpora pre manažérske
rozhodovanie na súdoch. V rezorte justície v minulých rokoch prebehli práce na ďalších komponentoch ako je napríklad budovanie Univerzálneho
bezpečného úložiska súdnictva (UBUS) resp. Elektronických spisov (ES). Rozšírenie súdneho manažmentu o služby týchto komponentov však narazilo
na technologické možnosti súčasného riešenia a tak v konečnom dôsledku spomalilo prácu zo súdnym manažmentom. Budovanie novej generácie
súdneho manažmentu je tak nevyhnutnosťou spomínanou v rezortných dokumentoch už od roku 2010. Implementácia tohto projektu umožní naplniť aj
reformné ciele justície formulované v správe o stave justície: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sprava-k-stavu-justicie.aspx.
Súčasný súdny manažment bol budovaný ako evidenčný systém, ktorý umožňuje zapisovať potrebné údaje k súdnemu spisu. Správnosť a úplnosť
týchto údajov však nie je možné skontrolovať a navyše sa postupom času na rôznych súdoch zaznamenávajú údaje v rôznej podobe. V dnešnom
stave tak nie je možné získať konsolidovaný prehľad o práci jednotlivých súdov a priamo na súdoch nie je možné údaje v súdnom manažmente použiť
na manažérske rozhodovanie.
Nový informačný systém tak bude budovaný na iných princípoch, údaje ktoré budú doň zadávané budú priamo použité na nastavenie správneho
procesného nasledujúceho kroku, okrem toho údaje budú využívane v zmysle jeden krát a dosť. To v praxi znamená že ak pri prijatí podania príde k
stotožneniu osoby ktorá podanie posiela, tak tento údaj už nebude potrebné zadávať opätovne. Podobne metaúdaje budú získavané priamo z
dokumentov, ako napríklad klasifikácia prípadu. Takéto riešenie postavene na centrálnych pravidlách umožní významne znížiť chybovosť údajov a
poskytne predsedom súdov a ministerstvu spoľahlivé údaje, ktoré bude možné použiť na optimalizáciu. Rovnako spoľahlivé údaje zamedzia
prekračovaniu lehôt z dôvodov ako je zabudnutie alebo prehliadnutie.
Všetky písomné súčasti súdneho spisu bude možné evidovať elektronicky, pričom presný procesný postup stanovuje vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný
súd a vojenské súdy. Obsahom súdneho spisu sú všetky dokumenty, ktoré boli súdu doručené, tiež dokumenty, ktoré vytvoril súd aj jednotlivé príkazy
sudcu, tieto aj dnes tvoria obsah spisu a bude tak aj v budúcnosti. V niektorých prípadoch však nie je účelné vytvárať elektronickú verziu dokumentov,
ak na súd prídu stovky dokumentov skrachovanej firmy, tak náklady na skenovanie by boli vysoké (rádovo stotisíce eur) a ich pridaná hodnota nízka.
Bude na rozhodnutí sudcu či dá príkaz na takýto postup, keďže nie je možné ho zabezpečiť pracovníkmi súdu. Súdny spis tvoria všetky písomnosti,
ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia. Súdny spis od jeho založenia obsahuje zoznam trov konania,
zoznam pripojených spisov, spisový prehľad, každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom, potvrdenie o prijatí podania,
prílohovú obálku.

Uvedené dôvody môžeme zhrnúť do 4 cieľov :
Zvýšiť efektivitu súdnictva
Zlepšiť riadenie ľudských zdrojov
Zlepšiť manažment súdnej sústavy
Zlepšiť kvalitu a zjednodušiť prevádzku IKT nástrojov v súdnictve

Z realizovaného projektu budú mať úžitok :
Sudcovia - zvýšením kvality podpory pri rozhodovaní ( 1200 sudcov )
Pracovníci súdov - zjednodušením práce ( 1700 )
Ministerstvo spravodlivosti SR - zvýšením kvality údajov a následne zlepšením rozhodovania
Predsedovia súdov - kvalitnými informáciami o procesoch na súdoch a zlepšením rozhodovania ( 63 súdov)
Verejnosť a advokáti - kvalitnejšími informáciami (napríklad aktuálne notifikácie o zmenách na súdnom prípade ) (

1 500 000 podaní ročne)

Verejnosť a advokáti - kvalitnejšími informáciami (napríklad aktuálne notifikácie o zmenách na súdnom prípade ) (

1 500 000 podaní ročne)

Riešenie priamo nadväzuje na nasledujúce strategické dokumenty:

·

Operačný program integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014,

·

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená vládou SR dňa 28.9.2016,
Strategické priority schválené dňa 28.2.2017:

·
·

Strategická priorita Multikanálový prístup,

·

Strategická priorita Integrácia a orchestrácia,

·

Strategická priorita Manažment údajov,

·

Strategická priorita Vládny cloud.

·

Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva definuje základné opatrenia pre vytvorenie podmienok
na riadne fungovanie súdnictva v SR,

·

Národný program reforiem schválený uznesením vlády č. 198 z 24.4.2013, kde jedným z opatrení je
modernizácia verejnej správy,

·

Pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky
2014-2020, kde jednou z piatich priorít je moderná a odborná verejná správa,

·

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej
generácie (2014 - 2020),

·

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, ktorý bol schválený uznesením vlády SR
č. 247/2014 z 21. mája 2014, pričom tento dokument ďalej rozpracováva časti popisujúce poskytovanie
softvéru ako služby pre oblasť podporných a administratívnych činností vybraných subjektov verejnej
správy.

1.3. Rozsah
Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z architektonického rámca verejnej správy a nadväzuje na reformný zámer procesno organizačného auditu MS SR
a súdov.

Štúdia takto reflektuje identifikované problémy a zároveň otvára priestor pre budúce zmeny.

Zo správy o efektívnosti a kvalite súdneho systému (https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sprava-k-stavu-justicie.aspx) vyplýva nasledovné
:
„V európskych krajinách prebieha dvojitý trend – na jednej strane vytvárať špecializované súdy pre niektoré konkrétne oblasti práva, ale na druhej
strane tiež vytvárať sekcie/úseky na väčších súdoch pre iné oblasti. Napríklad niektoré konkrétne spory boli sústredené na menší počet súdov alebo v
niektorých prípadoch boli prikázané len na jeden vysoko špecializovaný súd. Ide napríklad o veci patentového práva a medzinárodnej ochrany
duševného vlastníctva. Špecifický je prípad „platobných rozkazov“, ktoré boli v niektorých krajinách plne digitalizované v prípade, ak ich nenapadne
dlžník. Na základe procesných pravidiel každej krajiny môže byť súd, ktorý rieši tieto veci, „virtuálnym“, teda jeho umiestnenie sa nemusí zhodovať so
sídlom súdu, ktorý je vo veci miestne príslušný. „
Centralizáca údajov umožní v budúcnosti dosiahnuť ľahšie spájanie agiend súdov ale rovnako umožní ich presúvanie a "virtualizáciu". Dnes nie je
jasné ktorým smerom sa vyberie SR ale vytváraný systém musí byť pripravený na tieto možné zmeny.

Špecifiká súdnictva
Medzi základné zásady súdnictva patria najmä jeho nezávislosť a nestrannosť. Uvedené zásady sa odzrkadľujú nielen v samotnej rozhodovacej
činnosti, ale aj vo forme usporiadania, riadenia a organizácie súdnictva. V zmysle týchto zásad je možné konštatovať, že súdy Slovenskej republiky nes
mú byť svojou činnosťou prepojené na iný orgán verejnej moci (napr. Ministerstvo vnútra SR), ktorý by ich činnosť mohol akokoľvek ovplyvňovať, a to
najmä vzhľadom k právam účastníkov súdneho konania. Túto skutočnosť je potrebné rešpektovať už pri návrhu informačných systémov a pri aplikácii
architektonického rámca verejnej správy

Rozsah štúdie je obmedzený na agendový systém súdov a vecne na nasledovné agendy :
Podľa ratione materiae (podľa podstaty dotyčnej veci) na trestné právo; občianske právo; obchodné právo; konkurzy a reštrukturalizácie; rodinné
právo; opatrovníctvo a zverenie maloletých; dedičské právo; vymáhanie rozhodnutí; veci vyžadujúce si vymáhanie exekútorom; elektronické platobné
rozkazy; úschovy; umorenie listín; a justičná pokladňa. Každá agenda môže obsahovať niekoľko podkategórií vecí.

Odbornej verejnosti a širokej verejnosti sa štúdia dotýka okrajovo, na interakciu smerom k nej slúžia už vytvorené služby ale vyššia kvalita údajov
umožní zlepšiť aj existujúce služby.

Hlavné okruhy predkladanej štúdie a zainteresované subjekty s odkazom na navrhované riešenia, sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka - Zainteresované subjekty

Aktér

Rola

Informačný systém

Súd

Sudcovia, Vyšší súdni úradníci - Manažment súdnych konaní, vlastné
súdne konanie

CSSR

Súd

VSU, asistenti - Administrácia súdnych spisov, podpora súdnych konaní

CSSR

MS SR a NS
SR

Konzument údajov o štatistike pre podporu rozhodovania

CSSR

UV SR

Poskytovateľ služieb centrálnej platformy, konzument rozhodnutí

Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí,

účastníci konania
MV

Prevádzka a bezpečnosť riešenia

govCloud

UPVII

Poskytovanie údajov zo súdnych štatistík,

Integrovaný informačný systém eDemokracie a
otvorenej vlády

Vlastný projekt je agendový, zameraný na vnútorné procesy súdnictva, projekt sa priamo nevenuje službám pre občanov a podnikateľov, keďže tieto
služby rieša iné projeky v rezorte. Pričom CSSR významne skvalitní poskytované údaje a tak nepriamo bude mať dopad aj na poskytované služby v

služby rieša iné projeky v rezorte. Pričom CSSR významne skvalitní poskytované údaje a tak nepriamo bude mať dopad aj na poskytované služby v
rezorte justície. Napríklad už dnes je možné elektronicky nahliadať do spisu, podmienkou je aby bol spis skutočne plne vedený ako elektronický.
Práve kontrola nad novým IS zabezpečí aby nebolo možné vytvoriť nový záznam bez toho aby existovala aj jeho elektronická verzia. Podobne
kvalitnejšia kontrola časových lehôt povedie k správnej a včasnej notifikácii účastníkov o priebehu ich súdneho konania, napríklad budú dostávať
notifikáciu o vytýčení súdneho pojednávania hneď po rezervácii miestnosti a nie až pri posielaní súdneho oznámenia.
Súdne štatistiky budú poskytovať kvalitnejšie údaje a tak všetky organizácie ktoré sa venujú monitorovaniu súdnictva budú získať hodnovernejší pohľad
na dianie v súdnictve.

1.4. Použité skratky a značky
Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka /
Značka

Vysvetlenie

CSSR

Centralizovaný systém súdneho riadenia

CESDAP

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov MVSR

ES

Efektívne súdnictvo

ESMO

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb

IaaS

Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba)

IKT

Informačné komunikačné technológie

KS

Krajský súd

IS

Informačný systém

IS EZZ

Informačný systém Elektronická zbierka zákonov

IS PPI

Informačný systém Portál právnych predpisov

IS ESS

Informačný systém Elektronický súdny spis

IS RTIS

Informačný systém Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy

ISVS

Informačný systém verejnej správy

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

NS SR

Najvyšší súd SR

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OP II

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OS

Okresný súd

PaaS

Platform as a Service (Platforma ako služba)

RESS

Rozvoj elektronických služieb súdnictva

SaaS

Software as a Service (Softvér ako služba)

SM

Súdny manažment

SU

Štúdia uskutočniteľnosti

SR

Slovenská republika

ŠTS

Špecializovaný trestný súd

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy v zmysle zákona 305/2013 Z.z v znení neskorších predpisov a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VSU

Vyšší súdny úradník

2. Manažérske zhrnutie
Správne fungujúci súdny systém je jedným z pilierov demokratického zriadenia a má výraznú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivosti v spoločnosti.
Súdny systém musí reagovať na výzvy a požiadavky vývoja a poskytovať kvalitný rámec a dôveru v 21. storočí.
Reforma súdneho systému je nutná a musí adresovať kľúčové otázky efektivity činnosti, transparentného hodnotenia súdov a personálnej kapacity.
Súčasné informačné systémy v súdnictve nespĺňajú požiadavky doby.
Elektronizácii súdnictva (e-Justice) bola aj v predchádzajúcich obdobiach venovaná primeraná pozornosť a v poslednej dekáde boli vybudované
jednotlivé distribuované informačné systémy, najmä: elektronický súdny spis; nahrávanie súdnych pojednávaní; skenovanie; elektronický denník
súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov; informačný systém pre elektronické služby súdnictva; informačný systém bezpečného úložiska údajov a
informačný systém videokonferencií. Súdny manažment však už nepokrýva požiadavky doby, najmä v kontexte pripravovanej reformy súdnictva, ako aj
požiadaviek vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy pre ďalšie roky.
Princípom reformy súdnictva bude optimalizácia procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb v rezorte spravodlivosti, pričom za
základný cieľ sa považuje zvýšená efektívnosť súdneho systému, ktorá sa prejaví najmä zvýšením počtu vybavených podaní ( k tomu je priradený KPI počet vybavených vecí na pracovníka súdu) a znížením času potrebného na vybavenie jednej veci (K tomu sú priradené dva KPI - čas strávený nad
súdnym konaním a - dĺžka súdneho konania). Primárnou požiadavkou, ktorá je kladená na prácu so všetkými IS v rezorte, je princíp jediného zápisu
údajov pre potreby všetkých IS.
Zvýšenie kvality a nezávislosti súdneho systému vďaka IT nástrojom a technológiám
Ďalším dôležitým cieľom iniciatívy, je zvýšenie kvality a nezávislosti súdneho systému. Nové informačné technológie prinášajú riešenia, ktoré dokážu
podporiť systémové zmeny v súdnictve ako využitie automatizovaného procesného riadenia v súdnych konaniach, použitie mobilných zariadení, či
prediktívne nástroje. Kvalitatívne prínosy môže priniesť aj koncept „Data driven justice“, kedy je časť rozhodovania v procese ponechaná na systémové
pravidlá vychádzajúce z dát evidovaných v súdnych konaniach. Samozrejmosťou ale naďalej ostáva nevyhnutný ľudský faktor v procese rozhodovania
v predmetnej veci konania. Systém je určený na podporu ľuďom v ich činnostiach, nie je cieľom ich nahradiť.
Zlepšenie riadenia a fungovania súdov pomocou manažmentu úloh.
Zlepšenie riadenia súdov sa dosiahne vďaka efektívnemu a automatickému rozdeľovaniu úloh na základe stanoveného workflow. Dnes je systém
využívaný ako evidenčný, čo v praxi znamená že údaje v ňom sú spoľahlivé len ak ich tam pracovníci správne vložia. Pri zmene systému na workflov
bude systém riadený vloženými údajmi a bez správneho vyplnenia údajov nebude možné pokračovať. V procesných mapách budú modely popisujúce
konania, čím sa zabezpečí štandardizácia postupov a lepšia prehľadnosť vecí. Podporované bude sledovanie odchýlok od štandardizovaných postupov
a teda bude zavedené automatizované sledovanie lehôt s mechanizmom upozornení a eskalácia termínov v otvorených súdnych konaniach. Procesy
budú automatizované všade, kde je to vhodné (na základe výsledkov procesného auditu). Z pohľadu IT to znamená vybudovanie modulu automatizácie
procesov v navrhovanom systéme IS CSSR. Aby automatizácia mohla byť realizovaná, prostredníctvom centrálneho modulu CSSR sa zabezpečí
jednotný pohľad na dáta. Modul integruje a sprístupní existujúce dáta súčasných distribuovaných systémov súdneho manažmentu. Na komunikáciu
s externým prostredím budú slúžiť moduly rozhraní pre externé systémy, ktoré pokryju potreby čítať alebo zapisovať dáta zo/do systému pre všetky
interné a externé systémy. Centralizácia a zefektívnenie súdneho manažmentu vytvorí podmienky pre zrýchlenie súdnych konaní.
Sudcovia získajú nástroje pre efektívnu prípravu pojednávaní. Nasadia sa nástroje pre rozpoznávanie obdobných spoločných znakov pre identifikáciu
podobných súdnych konaní a vydaných rozhodnutí. Systém bude slúžiť ako „asistent sudcu“, ktorý mu umožní rýchlejšie sa orientovať vo veciach
pridelených mu na konanie a rozhodnutie. K dispozícii tiež budú šablóny často používaných dokumentov. Sudcovia budú môcť pracovať aj cez
bezpečnú mobilnú aplikáciu pre prístup do súdneho spisu na čítanie a komentovanie a spolupracovať na vybraných prípadoch. Výsledkom bude
skvalitnenie rozhodovacieho procesu a tým aj rýchlejšie vybavenie veci a zníženie rizika zmien rozsudkov.
Lepšia práca s údajmi posilní transparentnosť súdnictva.
Rezort spravodlivosti začne lepšie pracovať s dátami, čo sa prejaví v troch iniciatívach: v automatizovanom získavaní potrebných dát pre sudcov,
zabezpečení štandardizácie dokumentácie a v čistení dát v systéme a zavedie sa sledovanie kvality súdov postavené na dátach. Znamená to
systematický monitoring práce súdov a sudcov, benchmarking a zverejňovanie týchto dát. Sledovanie produktivity, efektivity a kvality práce súdov a
sudcov pre manažment bude automatizované, pričom tieto údaje budú dostupné vo forme otvorených dát. Z pohľadu systému to znamená využitie
služieb migrácie a konsolidácie dát, ktorý umožní centralizáciu a konsolidáciu existujúcich distribuovaných dát súčasných systémov. Výsledkom bude a
utomatizácia tvorby operatívnych výkazov a automatizované vytváranie nových štatistických výstupov z priebežne zbieraných informácii. Prehľadné
zverejňovanie dát povedie vďaka zlepšeniu analytických a kontrolných mechanizmov výkonu štátnej správy súdnictva k zvýšeniu kvality súdnej moci.
Počíta sa i so zjednodušením a zjednotením vytvárania štatistických informácií v súdnych procesoch a zjednotením anonymizácie súdnych rozhodnutí.
Centralizované riešenie systému pre súdne riadenie vyžaduje zvýšené požiadavky na bezpečnosť údajov, ktorá musí byť zabezpečená tak na úrovní
rolí a oprávnení jednotlivých používateľov (tieto vyplývajú z pracovného zaradenia používateľa v rámci hierarchie súdov) ako aj pri presune súdnych
spisov (resp. iných relevantných údajov) medzi súdmi rôznych úrovní (okresné – krajské – špecializovaný trestný súd – Najvyšší súd) alebo pri výkone
riadiacej pôsobnosti vedenia súdu a preskúmavaní podnetov k súdnym konaniam zo strany MS SR a iných oprávnených osôb na základe oprávnenia
zo zákona.

Definovanie prístupu k údajom v CSSR pre používateľov preto nebude možné zveriť len do kompetencie IT administrátorov systému, ale bude potrebné
určiť spôsob udeľovania práv v právnom predpise a možnosť riadenia prostredníctvom predsedníckeho modulu. Systém musí rozlišovať oprávnenia
a poverenia bez potreby IT zásahu.
K dispozícii sú nasledovné alternatívne riešenia rozvoja ako pristúpiť k riešeniu požiadaviek na systém súdneho riadenia
Alternatíva A: Alternatíva je orientovaná na rozvoj existujúcich systémov v distribuovanom rozložení na jednotlivých súdoch a modernizácia centrálnych
komponentov, ktoré zabezpečia požadované nové služby. Rozvoj existujúceho distribuovaného riešenia bude vyžadovať aktualizáciu nielen
aplikačného vybavenia, ale aj komunikačných rozhraní pre interné ako aj externé systémy. Pre toto riešenie bude veľmi náročné nájsť vhodného
dodávateľa riešenia nakoľko sa jedná o zastarané technológie (Delphi), ktoré nepatria v súčasnosti medzi všeobecne akceptovaný technologický smer.
Alternatíva B: Druhou uvažovanou možnosťou je vybudovanie nového komplexného centralizovaného informačného systému. ktorý bude organizovaný
modulárne a pokryje všetky existujúce aj nové požadované agendy a službu.Riešenie by bolo budované ako jeden informačný systém a takto by ho
bolo nevyhnutné zavádzať aj do produkcie na jednotlivé súdy. Každý súd by musel prejsť na nový informačný systém naraz s celou svojou agendou.
Nové centralizované riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa
bezpečnosti a umožní naplniť integračné potreby na externé prostredie. Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné
optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR.
Alternatíva C: Treťou uvažovanou možnosťou je postupná náhrada jednotlivých modulov súčasného IS na nové moduly cieľového riešenia a prechod
súčasného IS na centralizovanú databázu. Z pohľadu architektúry, technológie a cieľového riešenia je variant totožný s variantom B, rozdiel je
v prístupe k implementácii a spôsobe spúšťania produkčnej prevádzky, čo je hlavným charakterom a výhodou tohto variantu.
Migrácia spisov bude riešená poloautomaticky na základe podnetu požívateľov a to tak, že všetky nové spisy, ktoré napadnú na súdy, budú vedené v
novom IS. Veci, ktoré napadli na súdy do daného dátumu, budú vedené v starom systéme SM. Na veci napadnuté do danej doby, odkedy by začal
fungovať nový CSSR, by mali súdy stanovenú časovú lehotu, počas ktorej budú môcť preklopiť staré spisy do novej aplikácie využitím
poloautomatických prostriedkov. Spisy, ktoré sa budú dať ukončiť v starom systéme, budú archivované bez toho, aby sa do nového systému preniesli.
Takýmto postupným prenášaním spisov sa vyvarujeme mnohým chybám, lebo pracovník si udrží tzv. “poriadok” v súdnych spisoch. Spisy, ktoré už
dávno do systému nepatria, sa ani do nového systému zbytočne nezmigrujú. Výhodou sú presné štatistické dáta vo všetkých oddeleniach od určitého
dátumu, rovnaká evidencia spisov, rovnaký systém práce na všetkých súdoch SR.
Výhodou riešenia je možnosť postupnej implementácie jednotlivých modulov a postupného zavádzania na súdy ako aj mitigácia rizika „skokovej“ zmeny
pre používateľov, hlavnou nevýhodou riešenia sú okrem komplexnosti duálneho režimu súčasného a nového riešenia (hybridný IS) aj zvýšené
požiadavky na analýzu, plánovanie a riadenie projektu postupnej náhrady.
Centralizovaná architektúra bude budovaná s dôrazom na rýchlosť práce s centralizovaným systémom tak, aby čítanie údajov z jedného miesta nebolo
úzkym hrdlom riešenia (napr. využitím lokálneho ukladania údajov, ktoré sú lokálne príslušné).
Alternatíva D: Štvrtou uvažovanou možnosťou je postupná náhrada jednotlivých modulov súčasného IS na nové moduly cieľového riešenia a súčasne
dlhodobá paralelná prevádzka súčasného IS.
Z pohľadu architektúry, technológie a cieľového riešenia je variant podobný variantu B, hlavný rozdiel je v odstránení potreby migrácie všetkých
spisov. Výhoda je jednoduchšia implementácia, nižšie náklady na strane dodávateľa. Nevýhodou je strata „historickej pamäti“ a významne zvýšenie
pracnosti na strane súdov počas paralelnej prevádzky.
Výhodou riešenia je možnosť postupnej implementácie jednotlivých modulov a postupného zavádzania na súdy ako aj mitigácia rizika „skokovej“ zmeny
pre používateľov, hlavnou nevýhodou riešenia sú okrem komplexnosti duálneho režimu súčasného a nového riešenia (hybridný IS) aj zvýšené
požiadavky na analýzu, plánovanie a riadenie projektu postupnej náhrady.
Alternatíva E: Piata uvažovaná možnosť je povinná minimálna varianta, s projektu sú vypustené náročnejšie kontroly konzistencie s ich náhradou
manuálnou kontrolou, vypustenie požiadavky na lokálne ukladanie súborov a ich náhrada vysoko priepustnou sieťovou infraštruktúrou, vypustenie
automatickej migrácie a nahradenie poloautomatickou migráciou.
Z pohľadu architektúry, technológie a cieľového riešenia je variant jednoduchší ako variant B, prináša nižšie náklady implementácie ale nedosahuje
stanovené ciele a neprináša ani vyššie úspory. Podstatne však zvyšuje riziko odmietnutia nového systému užívateľmi a významne zvyšuje prácnosť na
strane súdov.

Alternatíva F: Šiesta alternatíva, ktorá je v štúdii analyzovaná vychádza z preferovaného variantu na základe finančných obmedzení daných OPII. V
tomto variante sú vypustené niektoré funkcionality, ktoré znižujú komfort užívateľov a možnosť analytického spracovania údajov. Predpokladá sa, že
chýbajúce funkcionality budp dopracované v ďalšej fáze. možnosť.

Obrázok 1 Prehľad realizovaných modulov systému Centralizovaný systém súdneho riadenia

Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

Navrhované KPI

V rámci optimalizácie procesov a budovania nového centralizovaného systému súdnictva budú definované merateľné indikátory (Key performance
indicator – KPI), ktoré boli schválené v rámci predloženého reformného zámeru. Indikátory sú zamerané na plnú mieru vybavenia nápadov a skrátenie
času potrebného na vybavenie vecí v predmetných agendách využitím optimalizovaných procesov ako aj moderného technického vybavenia
s podporou automatizácie a nástrojov s pridanou hodnotou. Prehľad KPI je v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 3: Stanovené KPI reformného zámeru

KPI (meratený ukazovatel)

Súčasná hodnota

Cieľová hodnota

Miera vybavenia nápadu na prvostupňových súdoch v civilných, obchodných, správnych a iných veciach.

91 %

100%

Čas potrebný na vybavenie veci v sporových občianskych a obchodných veciach (1 stupeň).

437 dní

380 dní

Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu.

1440 dní

1140 dní

Naplnenie hodnôt KPI "Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu" ako aj "Čas potrebný na vybavenie veci v sporových občianskych a
obchodných veciach (1 stupeň)" bude dosiahnuté úsporou času pracovníkov súdu vyčíslené v prínosoch a popísané v ekonomickej analýze a ich
následné presunutie na konkurznú agendu resp. občiansku a obchodnú. Cieľové hodnoty KPI (merateľných ukazovateľov) boli stanovené na základe
skutočností, že v informačnom systéme, ktorý súdy v súčasnosti používajú, nie sú dostupné funkcionality zabezpečujúce tvorbu rozhodnutí a iných
písomností súdov, prostredníctvom štruktúrovaných formulárov. Keďže priemerný počet pracovných dní v mesiaci na súde je 20, vždy koncom
mesiaca je činnosť súdu zaťažená spracovaním výkazov a štatistík priemerne 3 pracovné dni. Vybudovaním nového informačného systému, kde tieto
funkcionality nielenže budú dostupné, ale dokonca aj povinné, dôjde k prevencii vzniku chybových uznesení a písomností a teda aj k odstráneniu
nevyhnutnosti opravy chýb opravnými uzneseniami a opravy iných písomností. Štandardizácia obehu písomností vytvorí priestor na skrátenie času pri
spracovaní výkazov, čím sa ušetria priemerne 3 pracovné dni, čo je 15% celkového pracovného času mesačne na súde. Táto časová úspora sa

spracovaní výkazov, čím sa ušetria priemerne 3 pracovné dni, čo je 15% celkového pracovného času mesačne na súde. Táto časová úspora sa
premietne v skrátení času potrebného na vybavenie vecí v sporových občianskych a obchodných veciach, kde súčasná hodnota dosahuje 437 dní, pri
približnej 15% úspore času sa potrebná doba skrátenia určila na 380 dní.
Táto časová úspora vo výške 15% sa premietne aj do času potrebného na vybavenie veci v oblasti konkurzu, a navyše ešte v prípade zavedenia
automatizácie a štandardizácie v oblasti konkurzu sa ušetrí jeden pracovný deň v prípade komunikácie medzi účastníkmi konkurzu a správcom, pri
vyžadovaní potrebných dokladov a písomností, pričom 1 pracovný deň predstavuje časovú úsporu na úrovni 5%. Celková časová úspora zavedením
automatizácie a štandardizácie v oblasti konkurzných vecí predstavuje 20%. Pri súčasnej hodnote času potrebného na vybavenie veci v oblasti
konkurzu 1440 dní sa skrátenie o 20% premietne v plánovanej hodnote na úrovni 1140 dní.
Čo sa týka KPI „Miera vybavenia nápadu na prvostupňových súdoch v civilných, obchodných, správnych a iných veciach“, tak súčasná hodnota na
úrovni 91% znamená, že sa generuje počet nevybavených vecí, ktoré sa kumulujú a predlžuje sa čas na ich vybavenie. Predpokladom realizácie
projektu je aj to, aby v priebehu jedného roka sa počet vybavených vecí na súde sa rovnal postu došlých vecí na súd. Nie je podmienka, že daná
konkrétna vec sa vybaví v danom roku, nakoľko môžu veci napadnúť na súd aj na konci roka a do konca roka už nestihnú vybaviť, ale môžu to byť veci
ešte z rokov predchádzajúcich. Dôležité je aby sa nekumulovali nevybavené veci, pre to je cieľová hodnota daného KPI stanovená na úrovni 100%.

Preukázaná hodnota za peniaze.

Projekt prináša priame výhody pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú sudcovia, súdni úradníci, orgány riadenia a správy súdov a úradníci MS SR.
Prospech z projektu majú i strany súdnych konaní (účastníci), pre ktorých sa zrýchlením súdnych konaní a ich skvalitnením zlepší prístup k
spravodlivosti. Prospech z projektu má i štát, ktorý bude v nižšej miere zaväzovaný či už všeobecnými súdmi, ústavným súdom či Európskym súdom
pre ľudské práva na náhradu škody v dôsledku prieťahov v súdnych konaniach, resp. v dôsledku nesprávneho úradného postupu súdov. Projekt je tiež
príspevkom k plneniu odporúčaní Rady Európskej únie na zlepšenie účinnosti súdneho systému. Na základe analýzy nákladov a prínosov je možné
určiť čistú súčasnú hodnotu vo výške 86 291 068,00 €, pričom ide o najlepšie riešenie z uvažovaných alternatív.
Tabuľka 4: Indikatívny rozpočet projektu
.
.
Aktivita

Náročnosť v MD

Trvanie v mesiacoch

Plánovaný rozpočet na aktivitu v EUR s DPH

Suma za MD

Analýza a dizajn

3535 MD

N/A

2 712 228,75 €

767,25 €

Nákup HW a krabicového softvéru

N/A

12 mesiacov

569 860,00 €

N/A

Implementácia služieb

7484,5 MD

N/A

4 969 857,69 €

664,02 €

Testovanie služieb

1469 MD

N/A

751 393,50 €

511,50 €

Nasadenie

1784 MD

N/A

1 078 428,00 €

604,50 €

Koordinácia a kontrola kvality

1421,75 MD

N/A

859 447,68 €

604,50 €

Školenia

N/A

12 mesiacov

121 515,00 €

N/A

Hlavné aktivity - spolu (vrátane školení)

N/A

36 mesiacov

11 062 730,62 €

N/A

Riadenie projektu a publicita

N/A

36 mesiacov

827 250,00 €

N/A

Spolu

N/A

36 mesiacov

11 889 980,62 €

N/A

Pozn. Uvedené počty náročnosti v MD vychádzajú v tabuľky v CBA "Rozpočet - vývoj Aplikácií". Do hodnoty MD jednak vstupuje časový fond
prenásobený počtom pracovníkov (FTE), na základe toho je odhadnutá celková náročnosť (napr. Analýza a dizajn pre modul správy súdnych registrov
je 42 dní, pričom sú na to alokované 3 FTE, t.j. celkom 126 MD, čo pri sume za MD 767,25 EUR je celkom 96 674 EUR s DPH).

Plánovanie implementácie moderného systému súdneho riadenia

Priebeh hlavných aktivít je je plánovaný na 36 mesiacov

Priebeh hlavných aktivít je je plánovaný na 36 mesiacov

Pre minimalizáciu negatívnych dopadov súvisiacich so zavádzaním zmien na používateľov zo súdov sú
navrhnuté nasledovné kroky:
1.
Postupná implementácia a náhrada modulov – používatelia si postupne zvykajú na novú
funkcionalitu
2. Zavedenie role strategického manažéra zodpovedného za komunikáciu so všetkými stakeholdermi
3. Zapojenie budúcich používateľov do testovania
4. Kvalitné a rozsiahle školenia, ktoré sa opakujú aj po zavedení systému do praxe.

Indikatívny harmonogram
Predpokladaná doba trvania hlavných aktivít projektu je 36 mesiacov
Projekt bude realizovaný formou hlavných aktivít a podporných aktivít tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa finančných prostriedkov z OP II
Prioritná os 7.
Hlavné aktivity projektu budú realizovaný v šiestich fázach, čo umožní postupné nasadzovanie výstupov do prevádzky.
Fáza I. – Koncepčný návrh, vstupná analýza realizovaná v zmysle TOGAF
Doba: od T do T+ 6m
Výstupy Fázy I:
Schválená koncepčný návrh realizácie CSSR
Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“)
Zoznam požiadaviek
Akceptačné kritériá
Rámcová špecifikácie riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu)
Biznis architektúra
Aplikačná architektúra
Technologická architektúra – časť systémová architektúra
Plán projektu
Detailný harmonogram dodávok a platobných míľnikov
Organizačná štruktúra projektu
Komunikačný plán projektu
Plán kvality projektu
Manažment kvality výstupov
Manažment rizík
Manažment otvorených otázok
Manažment projektových úloh
Migračný koncept
Stratégia testovania
Plán testovania
Návrh testovacích scenárov a prípadov
Fáza II. Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam
Doba: od T+3 do T+12
Výstupy Fázy II
Schválená DFŠ a DTŠ modulu Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam
Realizované testovanie modulu Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam

Modul Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam z nasadený do produkčnej prevádzky.
Ukončená Migrácia fázy II, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.

Fáza III.
Doba: od T+3 do T+18
Výstupy Fázy III
Schválená DFŠ a DTŠ modulu Prideľovanie došlých podaní a modulu Administrácia súdu.
Realizované testovanie modulu Prideľovanie došlých podaní a modulu Administrácia súdu.
Modul Prideľovanie došlých podaní a modul Administrácia súdu nasadený do produkčnej prevádzky.
Ukončená Migrácia fázy III, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.
Fáza IV.
Doba: od T+6 do T+24
Výstupy Fázy IV

Schválená DFŠ a DTŠ modulu Správa súdnych registrov a procesná podpora súdnych konaní.
Realizované testovanie modulu Správa súdnych registrov a procesná podpora súdnych konaní.
Modul Správa súdnych registrov a procesná podpora súdnych konaní nasadený do produkčnej prevádzky
Ukončená Migrácia fázy IV, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.

Fáza V.
Doba: od T+6 do T+30
Výstupy Fázy V
Schválená DFŠ a DTŠ modulu Podpora zverejňovania údajov a obsahu, modulu elektronizácia rozhraní pre externé systémy a externé integrácie.
Realizované testovanie modulu Podpora zverejňovania údajov a obsahu, modulu elektronizácia rozhraní pre externé systémy a externé integrácie.
Modul Podpora zverejňovania údajov a obsahu, modul elektronizácia rozhraní pre externé systémy a externé integrácie nasadené do produkčnej
prevádzky
Ukončená Migrácia fázy V, funkčné odstavenie existujúceho súdneho manažmentu.

Fáza VI.
Doba: od T+12 do T+36
Výstupy Fázy VI
Schválená DFŠ a DTŠ modulu Automatizácie procesov systému CSSR a modulu operatívnych výkazov.
Realizované testovanie modulu Automatizácie procesov systému CSSR a modulu operatívnych výkazov.
Modul Automatizácie procesov systému CSSR a modul operatívnych výkazov nasadený do produkčnej prevádzky.
Ukončená Migrácia fázy VI

Projektové riadenie a publicita
Doba: do T+36

Výstupy:
Riadenie projektu
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. V rámci projektu budú stanovené základne role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný
projektový manažér za stranu Sociálnej poisťovne, ako aj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami.
Publicita a informovanosť
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v
Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

3. Motivácia
Tabuľka 6 Motivácia – budúci stav

Aktér

Cieľ

Požiadavka

Obmedzenie

Súdy (okresné,
krajské , ŠTS,NS)

Zlepšenie
manažmentu
súdu

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné získanie reálne
a aktuálne údaje o súdnych procesoch, zaviesť metriky
procesov.

Personálne obmedzenia, dnes vysoké zaťaženie súdov neumožní
pridávať ďalšie úlohy.

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné zapojenie predsedov
súdov a metodickú podporu
Súdy (okresné,
krajské , ŠTS,NS)

Zvýšenie
efektívnosti

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné zaviesť
automatizáciu, cielenú podporu pre opakované činnosti.

Nízke využívanie automatizovanej podpory, automatizácia sa bude
diať na procesoch súdu, nezahrnie rozsiahle integrácie smerom
k GP.

Súdy (okresné,
krajské , ŠTS,NS)

Lepšie riadenie
ľudských
zdrojov

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné zaviesť reporty a ich
využitie v praxi .

Kvalita podkladov bude rásť postupne, cieľ bude možné naplniť až
s oneskorením.

Súdy (okresné,
krajské , ŠTS,NS)

Vyššia kvalita
údajov

Kvalita údajov bude daná zmenou filozofie
z evidenčného na workflow system

Kvalita historických údajov bude obmedzená schopnosťou súdov
vyčleniť pracovníkov na opravu starších údajov

NS

Lepšie
prepojenie s
nižšími súdmi

Plnohodnotné prepojenie NS s nižšími súdmi uľahčí
a zlepší prácu súdov

Rozdielne organizovaná práca na NS a ostatných súdoch

MS SR

Lepšie riadenie
sústavy súdov

Vzrastie kvalita a kvantita údajov o súdnej sústave

Obmedzením môže byť schopnosť analytického oddelenia
spracovať veľké množstvo údajov

MS SR

Efektívnejšia
prevádzka

Centralizácia riešenia prenesie na MS SR správu
riešenia, ktoré bude prevádzkované v cloude

Personálne obmedzenia na strane MS SR, možné kapacitné
obmedzenia na prenos dokumentov

Špecializovaní
užívatelia

Efektívnejšia
komunikácia zo
súdmi

Sprístupnenie špecializovaných aplikačných rozhraní
umožní napríklad lepšiu komunikáciu s notármi a pod.

Využitie týchto možností je podmienené zmenami v iných
systémoch

Účastníci konania
(občania,
podnikatelia)

Efektívnejšia
komunikácia zo
súdmi

Reálne a správne údaje umožnia zlepšiť komunikáciu
s účastníkmi konania, napríklad ich informovať o
zmenách

Na poskytovanie služieb je potrebné získať viac údajov od
účastníkov, napríklad telefónne číslo kam sa budú posielať
notifikácie

KPI

Skrátiť dobu konania na vybavenie veci v sporových občianskych a obchodných veciach (1 stupeň). Z 437 na 380 dní

KPI

Miera vybavenia nápadu na prvostupňových súdoch v civilných, obchodných, správnych a iných veciach na 100 % ( súd ročne vybaví toľko
vecí, koľko napadne)

KPI

Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu z 1440 na 1140 dní

Súhrnný popis

3.0.0.0.1. Hlavné motivačné faktory riešenia projektu je zlepšenie dnešného stavu v nasledovných oblastiach:
Efektivita súdnictva
Zvyšovanie efektivity súdnictva sa priamo premieta do sledovaných indikátorov ako je dĺžka trvania procesu alebo miera vybavenosti prípadov.
Tento vysoko - úrovňový cieľ bude naplnený čiastkovými cieľmi:

zvyšovania efektivity manažmentu súdnictva na všetkých úrovniach
zlepšenia analytických a kontrolných mechanizmov výkonu štátnej správy súdnictva
vytvorenie podmienok pre plnohodnotnú elektronickú komunikáciu v súdnych konaniach
zjednodušenia a zjednotenia vytvárania štatistických výstupov súdnych rozhodnutí
vytvorenia centralizovanej databázy pre skvalitnenie a zrýchlenie súdnych konaní
Riadenie ľudských zdrojov
Kvalitné riadenie ľudských zdrojov vyžaduje okrem iného aj získanie relevantných faktov o práci jednotlivých pracovníkov. Zlepšovanie kvality
riadenia ľudských zdrojov je obsahom synergického projektu "Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí" ale
tento projekt poskytuje formou štatistík a reportov potrebné údaje pre jeho kvalitné vykonávanie. Tento ceľ bude naplnený čiastkovými cieľmi :
lepšie riadenie ľudských zdrojov
vyššia kvalita údajov
zlepšenie manažmentu súdu
Manažment
Manažment súdnej sústavy vyžaduje aktuálne a kvalitné údaje, rovnako je dôležité aby systém ľahko umožnil prípadne zmeny súdnej organizácie.
Zavedený projekt nesmie byť prekážkou možných zmien v organizácii súdov. tento vysoko - úrovňový cieľ bude naplnený čiastkovými cieľmi :
lepšie riadenie sústavy súdov
lepšie prepojenie s nižšími súdmi

Prevádzka
Zavádzanie nových postupov, nových technologií a rozširovanie oblasti kde IT pomáha riešiť problémy je zároveň príležitosťou na zvyšovanie
efektivity prevádzky. Bez rastu efektivity by boli ohrozené ciele udržateľnosti projektu
Efektívnejšia prevádzka

3.0.0.0.1. Riešenie projektu pomôže naplniť nasledovné hlavné princípy v súlade s architektonickou víziou enterprise architektúry
VS:

TECHNOLOGICKÁ INTEROPERABILITA
SLUŽBY AKO SITUÁCIE
SPÄTNÁ VÄZBA
PROAKTIVITA
ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ A ZDIEĽANÉ
UNIFORMITA
TRANSPARENTNÝ PRÍSTUP K SLUŽBÁM
PRAVOSŤ ÚDAJOV
ÚDAJE SÚ ZROZUMITEĽNÉ
ORIENTÁCIA NA SLUŽBY
OTVORENÉ ŠTANDARDY
TRANSPARENTNOSŤ
PRÍSTUPNOSŤ
ÚDAJE SÚ AKTÍVA
OTVORENOSŤ ÚDAJOV
AUDITOVATEĽNOSŤ
KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ
VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE
ZODPOVEDNOSŤ A SPRÁVA SLUŽIEB
JEDNODUCHÁ NAVIGÁCIA
OKAMŽITÉ VYBAVENIE
SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ
JEDEN KRÁT A DOSŤ
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ
ORIENTÁCIA NA KLIENTA
PARTICIPÁCIA
TRANSPARENTNÉ ROZHODOVANIE
EFEKTÍVNOSŤ A PRIDANÁ HODNOTA
OTVORENÉ API
MODULÁRNOSŤ

Obrázok 2: Motivačná architektúra

Projekt si kladie nasledovné ciele v súlade s cieľmi enterprise architektúry VS:
Zefektívnenie činností súdnictva (KPI Čas potrebný na vybavenie veci)
-

Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času pracovníkov) vďaka automatizácií, rozdeleniu úloh, štandardizácií

-

Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním informácií o podobných súdnych prípadoch
Zdieľanie informácii
Zvýšenie produktivity práce vďaka zdieľaniu znalostí - knowledge managment
Znížene pokút za prieťahy (KPI Čas potrebný na vybavenie veci)

-

Vďaka zefektívneniu činností

-

Zlepšením analytických a kontrolných mechanizmov výkonu dohľadu

-

Eskaláciou termínov v otvorených súdnych konaniach (notifikácie o blížiacej sa lehote)

Ďalšie prínosy projektu:
Zlepšenie riadenia ľudských zdrojov Rast kvality ľudského kapitálu. Zlepšenie prístupu k rozhodovaniu o zámeroch a plánoch súdu týkajúcich sa ľudských zdrojov – charakteru ich
zamestnávania, stratégie, politiky a praxe získavania, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, riadenia pracovného výkonu, odmeňovania a pracovných
vzťahov. Zlepšenie sa týka dlhodobých, všeobecných a komplexne chápaných cieľov v oblasti ľudských zdrojov a riadenia pracovníkov, ktoré majú
podporovať dosahovanie cieľov súdu a zároveň viesť k spokojnosti a rozvoju zamestnancov.
Zlepšenie kvality manažérskych rozhodnutí
- Kvalita rozhodovania má vplyv na výkonnosť a efektivitu súdov a to aj bez ohľadu na to, či ide o rozhodovanie strategického alebo operatívneho
charakteru. Preto je dôležité, aby si každý vedúci predstaviteľ súdu osvojil určitý súbor schopností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej
kvality rozhodovania. Konsolidáciou informácií a rýchlejším prístupom k týmto informáciám sa zabezpečí, že vedúci predstaviteľ súdu sa bude môcť
sústrediť nielen na prijatie rozhodnutia, ale čo je dôležité predovšetkým na vyriešenie vzniknutého problému.
Podpora dopytu po inovatívnych riešeniach v digitálnej ekonomike
Implementácia inovatívnych riešení predstavuje cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu činnosti súdov, ale môžu
byť aj cenným zdrojom pre kvalitnejšie rozhodovanie pri efektívnejšom využívaní a zdieľaní zdrojov. Či už v oblasti IT alebo procesnej podpory.
Povedie to k efektívnosti a skvalitneniu rozhodovania.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-2.1, R_S-2.2, R_S-2.3, R-2.1, R-2.2, R-2.3

■

R_S-2.1: Procesy nie je možné nastaviť efektívne

■

R_S-2.2: Nie je možné dosiahnuť požadovanú kvalitu a konzistenciu dát pre budovaný súdny manažment

■

R_S-2.3: Nie je možné poskytnúť služby tretím stranám na požadovanej kvalite

■

R-2.1: Stakeholderi sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformných zámerov optimalizácie, profesionalizácie a zjednocovania procesov

■

R-2.2: Preferencia a sila zvyku súčasnej komunikácie bude silnejšia a bude brániť prijatiu elektronickej komunikácie

■

R-2.3: Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu napríklad vďaka nedostatočnej migrácii a kvalite dát

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

■

Tabuľka 2 Riziká

-

■

Tabuľka 5 Zainteresovaní

■

Tabuľka 6 Ciele OP II - PO7

4. Popis aktuálneho stavu
4.1. Legislatíva
Tabuľka 7 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov
zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
335/1991 Zb. Zákon o súdoch a sudcoch
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov
Zákon 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok - Cieľom novej právnej úpravy bolo zefektívniť, zhospodárniť a zrýchliť ochranu práv a prispieť k
zlepšeniu vymožiteľnosti práva v civilnom súdnom konaní
Zákon 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok (napr. vo veciach výchovy maloletých, výživného, konania o ustanovenie opatrovníka, v
konaní o dedičstve atď.)
Zákon 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok - Súdy v konaniach o súkromnoprávnych nárokoch používali rovnaký procesný právny predpis
ako v konaniach o žalobách z oblasti verejnej správy , a to si vyžiadalo odčlenenie úpravy procesného postupu v správnom súdnictve do
samostatného kódexu.
Zákon 125/2016 Z. z. – Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku
a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
Zákon č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 183/2011 o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 136/2014 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre ISVS
Výnos MS SR zo dňa 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších
oznámení
Vyhláška MSSR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd
a vojenské súdy
Vyhláška MS SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
Inštrukcia 4/2012 MS SR z 23. februára 2012 č. 16261/2012/100 o ročnom štatistickom výkaze sudcu,
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES v platnom znení
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti
sietí a informačných systémov v Únii
Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV z 24. Februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-1.1

R_S-1.1: Neskorá úprava vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

■

Tabuľka 2 Riziká

-

■

Tabuľka 4 Legislatívna analýza

4.2. Architektúra
4.2.0.1. Biznis architektúra

Tabuľka 8 Biznis architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo, plní úlohy správcu rozpočtovej kapitoly, zabezpečuje správu majetku štátu.
Pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a
medzinárodného práva súkromného; vykonáva štátny dohľad nad právnickými profesiami ako je napr. Slovenskej komora exekútorov, Notárska
komora SR a pod., v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.
Zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti, vydávanie Zbierky zákonov SR a Obchodného vestníka.
Zabezpečuje zastupovanie štátu v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie; zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom SR v Eurojuste,
ako aj ďalšie činnosti v súlade s podľa § 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Výkon súdnictva je realizovaný súdnou sústavou. Súdy sú samostatné rozpočtové organizácie (64 súdov, z toho 8 krajských, 54 okresných súdov, 1
Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd SR) a využívajú informačné a technické prostriedky zabezpečované MS SR. Sú svojimi príjmami a
výdavkami zapojené na rozpočet kapitoly ministerstva. Samostatné kapitoly majú Ústavný súd a Najvyšší súd SR.
Ak sa používa termín súdne pojednávanie, rozumie sa tým :
-

hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie.

Úkony v procese vedúce k súdnemu pojednávaniu a jeho priebeh vrátane jeho záznamu sú definované v Kódexoch a v Civilnom sporovom poriadku,
Civilnom mimosporovom poriadku, Správnom súdnom poriadku, Trestnom poriadku .

Poznámka : Pre lepšie porozumenie súdnym procesom uvádzame že súdne registre sú pojem zo zákona, každý súdny register predstavuje
odlišný proces ktorým je vedený súdny prípad.
Na okresnom súde sa na evidenciu súdnych spisov vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci:
a) trestnoprávne T, Tk, Tv, Nt, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b) občianskoprávne C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cd, Ccud,
c) obchodnoprávne Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl,
Veci, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov Tp a Ntt sa neprijímajú prostredníctvom podateľne, ale sa priamo odovzdávajú sudcovi pre prípravné
konanie, ktorý má nariadenú pohotovosť, alebo zamestnancovi súdu určenému rozvrhom práce, ktorý je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami. Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia, ak je podateľňa súdu mimo prevádzky.
Podrobnosti o postupe pri prijímaní a evidencii týchto podaní ustanoví predseda súdu v rozvrhu práce.

d) konkurzné a reštrukturalizačné K, R, NcKR, OdK, OdS, Odi,
e) rodinné, opatrovnícke a starostlivosti súdu o maloletých P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud,
f) dedičské D, Dd, Dcud,
g) výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud,
h) exekučné Er, Ek, Erd, Ercud,
i) upomínacieho konania Up,
j) úschov Ú,
k) umorovania listín UL

l)justičnej pokladnice JP.

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v prvostupňovej agende vedú pre veci
a) občianskoprávne registre C, Cd, Cudz,
b) obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb, Cbnl,
c) trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Ntn, Td,
d) justičnej pokladnice register JP.

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v druhostupňovej agende vedú pre veci
a) občianskoprávne, registre Co, CoPr, CoR, CoSr, CoD, CoP, CoUp, CoE, CoEk, CoPom, CoPno, NcC,
b) obchodnoprávne Cob, CoPv, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,
c) trestnoprávne To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro.

V aktuálnom stave nie je implementovaná priamo podpora týchto biznis procesov ale IS slúži ako evidenčný nástroj na evidovanie zmien v súdnom
prípade. Samotný súdny proces je však možné dekomponovať a aktuálny systém podporuje spoločné časti procesov.
Aktuálne podporené podprocesy:
Príjem podania - Prišlé podanie so všetkých kanálov je identifikované, doplnené na podaeľni súdu o potrebné údaje a systém ho buď pridelí do
existujúceho spisu alebo vytvorí nový spis, ktorý je pridelený nahodným výberom zákonnemu sudcovi.
Súdne konanie - Systém dnes podporuje tvorbu listov, vykonávanie lustrácii a umožňuje postupne manuálne dopĺňať údaje do spisu. Systém
rovnako poskytuje podporné nástroje na tlač obalov spisov, správu šablón, export a import z Wordu. Systém tiež umožňuje odosielať poštu (
samotné elektronické zaslanie uskutočňujú iné backednové systémy), aktuálny systém podporuje posielanie žiadosti do ďaľších interných systémov
ako je napríklad "elektronický denník znalca" a podobne umožnuje zobraziť výstupy z týchto systémov.
Práca so spismi - Systém umožni zadať lehoty a následne upozorňuje na ich prekročenie, umožňuje elektronicky posielať súdny spis medzi
okresným a krajským súdom, , umožňuje evidovať presuny a výpožičky spisov
Súdne rozhodnutia - Po vytvorení súdneho rozhodnutia systém navrhne jeho anonymizovanú podobu a po jej manuálnej kontrole ho posunie na
zverejnenie.
Správa súdu - Okrem podpory vlastných súdnych procesov systém pre súdy poskytuje pomocné funkcie ako napríklad správa senátov, rozvrhy
práce optarenia predsedu súdu, hromadné prerozdelenie spisov ( napríklad v prípade odchodu sudcu)

Obrázok 5: Biznis architektúra v aktuálnom stave

Úroveň

Geografické lokality

Výkon súdnictva okresnými
súdmi

54 geografických lokalít v okresných mestách. Súdne obvody sa nezhodujú s administratívnym členením štátu (v
SR 72 okresných miest, 79 okresov)

Výkon súdnictva krajskými
súdmi a ŠTS

9 geografických lokalít pre výkon súdnictva krajskými súdmi a ŠTS, z toho 8 geografických lokalít v krajských
mestách (krajské súdy).
ŠTS vykonáva činnosť v 2 lokalitách, z toho 1 v sídle okresu, druhá v sídle kraja.

Výkon súdnictva NS SR

1 geografická lokalita, hlavné mesto

Rozhodovanie ústavným
súdom

1 geografická lokalita, krajské mesto

Informačný systém isvs_255 "Informačný systém súdov - Súdny manažment" nerealizuje žiadnu koncovú službu. Koncové služby môžu realizovať
len informačné systémy verejnej správy Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré majú aspoň jeden modul umiestnený v tzv. DMZ (demilitarizovanej
zóne) čo nie je prípad ani dnešného systému súdneho manažmentu isvs_255 - "Informačný systém súdov - Súdny manažment" ani budúceho
systému isvs_6099 "Centralizovaný systém súdneho riadenia". Koncové služby realizuje informačný systém isvs_8351 "Elektronické služby
súdnictva - RESS".

Medzi hlavné biznis činnosti, ktoré sú v súčasnosti vykonávané polomanuálne (polomanuálne znamená že sú do systému automaticky doplnené
niektoré údaje ale väčšinu je potrebné vložiť ručne) a nie sú úplne pokrývané informačnými systémami v rámci súdneho riadenia patria:
1. Podanie na súd a začatie konania – pokrýva činnosti od možnosti zaevidovania podania na súd cez jeho spracovanie, založenie spisu a jeho
postúpenie na príslušné oddelenie súdu,
2. Súdne konania – predstavuje samotné procesy súdneho konania od doručenia podania (žaloby) až po vyhlásenie rozsudku a jeho doručovanie,
resp. po iné rozhodnutie (napr. uznesenie o zastavení konania, o neodkladnom opatrení) a následnú porozsudkovou agendou
3. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí – súdne rozhodnutia podliehajú anonymizácii, ktorá predstavuje špecifickú činnosť, pri ktorej sú odstraňované
zo súdnych rozhodnutí osobné údaje, následne prebieha ich zverejnenie pre potreby širokej odbornej verejnosti.
Tieto činnosti / procesy sú realizované v poradí, v akom ich uvádzame.
Hlavný nedostatok súvisí s filozofiou dnešného systému, údaje ktoré sú zadané neslúžia na riadenie procesov ale predstavujú vlastne dodatočnú
administratívnu záťaž. Preto sú často zadávané ex-post a oneskorene, čo prináša neaktuálnosť a často aj nesprávnosť. Takéto údaje sa nedajú
spoľahlivo použiť na manažérske rozhodnutia a ani sa takto nepoužívajú. Systém preto nedokáže pomáhať pri kontrole či sa procesy vykonávajú
metodicky správne, nedokáže merať efektívnosť procesov, neumožňuje automatizovať činnosti.
Ako príklad môžeme uviesť činnosť, ktorá sa vykonáva mesačne, tvorba predpísaných štatistík prebieha ručne, na základe počítania zápisov v
súdnych registroch, pred vlastným počítaním je potrebné skontrolovať či sú prípady správne zapísane, pretože tu dochádza k veľkej chybovosti a v
prípade chyby je potrebné v systéme previesť zápis do správneho registra. Časť údajov, ktoré vyžaduju štatistiky je rovnako zapísana zle pre
nejednotnú metodiku posudzovania. Na konci mesiaca tak súdni úradnici kontroluju, opravujú a počítaju čiarky v ručných registroch napriek tomu že
tietro údaje sú zapísane v IS SM. Reálne tak koncom mesiaca prichádza k spomaleniu súdnych konaní pre nedostatok pracovníkov, ktorí sa im možu
venovať.
Druhý príklad je sledovanie lehôt, kde súdne konanie pokračuje napríklad až po právoplatnom doručení, prípadne po obdržaní odpovede. V IS
súdneho manažmentu je možné zadať termín, kedy systém upozorní na potrebu konania, ale pri takto dynamických podmienkach je jeho správna
funkcia závisla na aktuálnom zápise skutočnosti. Tu často dochádza k chybám a tak súdne konanie nepokračuje napriek tomu že sú splnené všetky
podmienky. Dnes tak kontrola lehôt prebieha ručne, priamou kontrolou spisov na konci mesiaca. Ak pri tejto ručnej kontrole príde k chybe, tak súdne
konanie môže byť oneskorené až o niekoľko mesiacov. Tento problem sa dnes rieši dodatočnou kontrolou reštančných vecí (vec, ktorá nebola
vybavená do jedného roku), čo je neskoro a okrem toho je to ďaľšie administratívne zaťaženie.
Dnešný systém už vyčerpal potenciál na zásadne zlepšenie, jeho evidenčný prístup neumožnuje systémove riešenie uvedených problémov.

Medzi podporné činnosti patrí:
4. Správa súdu – správa bežných činností súdu ako napr. evidencia pošty, absencii a pod.

5. Správa informačných systémov – administrácia informačných systémov súdneho riadenia, zadávanie oprávneni, konfigurácia tlačiarni a pod.

Uvdené podporrné činnosti sú elektronizované a sú riešené ako evidenčné. Súčasny stav zodpovedá potrebám a možnostiam dnešného systému.
Neposkytuje podporu pri riadení procesov, neposkytuje metriky procesov.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-3.1, R_S-3.2

■

R_S-3.1: Zaužívané procesy a pracovné postupy je takmer nemožné meniť

■

R_S-3.2: Prílišná viazanosť na prácu s dokumentmi v listinnej podobe

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

■

Tabuľka 2 Riziká

-

■

Tabuľka 11 Informačné systémy (ISVS)

■

Tabuľka 12 Aplikačné služby

4.2.0.1. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis
K hlavným projektom rozvoja informatizácie súdnictva, ktoré v SR začali v 90.rokoch minulého storočia a pokračujú do súčasnosti patrí postupné
budovanie rezortného systému, ktorý má pokrývať všetky úlohy rezortu. Významným agendovým systémom pre oblasť súdnictva je isvs_255
"Súdny manažment. Táto štúdia sa venuje popisu aktuálnej architektúry, ktorá má väzbu k súdnemu manažmentu a bude jeho zmenou ovplyvnená.
Súdny manažment vytvára aj konzumuje údaje, pre zrozumiteľnosť sú v architektúre uvedené aj keď externé integrácie nie sú dnes priamo
súčasťou IS Súdneho manažmentu a IS súdny manažment k ním pristupuje ako k interným aplikačným službám.

Interné väzby pre IS Súdny manažment (isvs_255)

Názov IS

Kód
MetaIS

Dôvod

Internetové služby rezortu spravodlivosti

isvs_239

Poskytuje údaje ako je zoznam súdov, sudcov, anonymizované rozhodnutia

eŽaloby

isvs_8469

Spracovanie podania zo systému elektronických žalôb

Centrálna evidencia exekúcií

isvs_8474

Poskytuje údaje a rozhodnutia

Centrálna evidencia exekúcií

isvs_8474

Poskytuje prehľad o vedených exekúciách

ESMO

isvs_5346

Poskytuje údaje zo súdneho spisu a preberá údaje z probačného spisu

ESMO

isvs_5346

Prístup k rezortnému registru osôb

Obchodný register

isvs_6117

Prístup k registru právnických osôb

Register úpadcov

isvs_5840

Poskytuje rozhodnutia, preberá dokumenty

SLOV-LEX

isvs_258

Poskytuje anonymizované rozhodnutia

SAP

isvs_246

Poskytuje ekonomické strediská, predpísane súdne poplatky

eSlužby súdneho spisu

isvs_8470

Získava a poskytuje podania z UPVS, tento IS vyberá zo eschránok a doručuje
do eschránok

Elektronická podateľňa,

isvs_238

Overovanie a podpisovanie

IS Elektronický denník znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov

isvs_8472

Integrácia, poskytuje požiadavky, sleduje postup prác, eviduje náklady, sleduje
úhradu

RTIS

isvs_242

Poskytuje dokumenty pre Elektronický súdny spis (ESS a ESSp)

Výkazníctvo rezortu spravodlivosti a štatistické
výstupy.

isvs_8473

Poskytuje údaje

Register advokátskych spoločenstiev

isvs_8271

Získava údaje

Register rozhodcov

isvs_8270

Získava údaje

Register stálych rozhodcovských súdov
(spotrebiteľské)

isvs_8269

Získava údaje

Register stálych rozhodcovských súdov

isvs_8268

Získava údaje

Register diskvalifikácií

isvs_8267

Získava údaje

Register tlmočníkov

isvs_8266

Získava údaje

Register prekladateľov

isvs_8265

Získava údaje

Register znaleckých organizácií/ústavov

isvs_8264

Získava údaje

Register znalcov

isvs_8263

Získava údaje

Register probačných a mediačných úradníkov

isvs_8262

Získava údaje

Register mediačných vzdelávacích Inštitúcií

isvs_8261

Získava údaje

Register mediačných centier

isvs_8260

Získava údaje

Register mediátorov

isvs_8259

Získava údaje

Register dražobníkov

isvs_8258

Získava údaje

Register správcov

isvs_8257

Získava údaje

Register advokátov

isvs_8256

Získava údaje

Register exekútorov

isvs_8255

Získava údaje

Register notárov

isvs_8254

Získava údaje

Register sudcov

isvs_8253

Získava údaje

Register súdov

isvs_8252

Získava údaje

Externé integrácie pre súdny manažment

Autentifikácia používateľa – modul IAM

isvs_8846

Elektronická komunikačná schránka – modul eDesk

isvs_8847

Formuláre – modul eForm

isvs_8848

Elektronické doručovanie – modul CUD
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

isvs_5836

RFO

isvs_191

RPO

isvs_420

RA

isvs_192

Informačný systém Register trestov a Centrálna lustrácia v DB – vyšetrovacie spisy GPSR

isvs_530

Register obyvateľstva (MVSR)

isvs_190

lustrácia poistencov v Sociálnej poisťovni

isvs_551

lustrácia v db obvinených a odsúdených ZVJS

isvs_256

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov (MVSR)

isvs_6308

Národná evidencia vozidiel (MVSR)

isvs_171

Agenda občianskych preukazov – IDC (MVSR)

isvs_203

Agenda dopravno – správnych činností – DSC (MVSR)

isvs_229

Agenda cestovných dokladov – CDO (MVSR)

isvs_178

Evidencia cudzincov s povoleným pobytom na území SR – ECU (MVSR)

isvs_189

Evidencia strelných zbraní, streliva a strelní – EZP (MVSR)

isvs_179

Centrálna databáza matričných udalostí (MVSR)

isvs_193

Pátranie po osobách – PATROS (MVSR)

isvs_235

Pátranie po vozidlách – PATRMV (MVSR)

isvs_235

Integrovaný systém služieb zamestnanosti – ISSZ (ÚPSVaR)

isvs_278

Riadenie sociálnych dávok – RSD (ÚPSVaR)

isvs_278

IS PEP pre potreby platieb (Sl. pošta)

isvs_5585

Pre túto štúdiu sú relevantné ešte nasledujúce existujúce rezortné systémy, ktoré budú využité v novom projekte:
isvs_245 - "Informačný systém univerzálneho bezpečnostného úložiska súdnictva (UBÚS)" - v rezorte bolo vybudované centrálne univerzálne
úložisko pre dokumenty, ktoré slúži aj ako dlhodobé úložisko dokumentov. Súdny manažment (isvs_255 "Informačný systém súdov -Súdny
manažment") dnes už využíva UBUS ale prostredníctvom isvs_242 "Elektronický súdny spis - RTIS",
isvs _6021 - "Identifikačný a autentifikačný modul - IAM" - určený pre všetky budované systémy. V súčasnosti informačný systém "Súdny
manažment" obsahuje vlastné riadenie prístupových práv a rezortný IAM sa používa len pre elektronické služby poskytované cez ďaľšie rezortné IS.
isvs_8351 - "Elektronické služby súdnictva - RESS" - a jeho komponent Rezortná integračná platforma, ktorá bude slúžiť na integráciu dnešných
existujúcich a aj budovaných integrácii ako aj komponent prezenentačné služby ESSp. Tento komponent slúži na zverejňovanie informácii zo
súdneho spisu ( hlavne rozhodnutí a pojednávaní).

isvs_242 - "Elektronický súdny spis - RTIS" - distribuované aplikácie a databázy v lokalitách súdov (RTIS-ESS), v tomto isvs sú ukladané všetky
dokumenty súdneho spisu.
isvs_238 - "Informačný systém súdov - Elektronická podateľňa" - ktorá je budovaná ako licencovaná kópia elektronickej podateľne UPVS a slúži pre
ministerstvo a všetky súdy.
isvs_239 - "Internetové služby rezortu spravodlivosti (IS RS)" - jednotný portál určený pre všetky služby a informácie poskytované ministerstvom
spravodlivosti a súdmi.
isvs_8473 - "Justičné štatistiky" - výkaznictvo rezortu spravodlivosti a štatistické výstupy, dnes je to aplikácia na zber manuálne zadávaných údajov z
jednotlivých súdov.

Nasledovný informačný sytém bude nahradený novým informačným systémom isvs_6099 - "Centralizovaný systém súdneho riadenia":
isvs_ 255 - "Informačný systém súdov - Súdny manažment" – ide dve časti, jedna je distribuovaná na 63 lokalitách súdov "SM okresné/krajské súdy
" a "SM- centrálna časť"– obsahuje repliky niektorých dát z distribuovaných lokalít,

Architektúra informačných systémov rezortu je budovaná modulárne, a tak "Informačný systém súdov - Súdny manažment" už dnes je prepojený na
ďaľšie IS, ktoré zabezpečujú funkcionaltu napríklad elektronických služieb, príjem a zasielanie dokumentov, zverejňovanie informácií, mobilný prístup
k spisu.
Problém dnešného stavu je realizácia prepojení, ktoré boli vytvorené priamo cez aplikačné rozhrania, prípadne priamym pripojením cez databázu.
Postupne ako sa rozširujú informačné systémy je náročne takéto väzby udržiavať a každá zmena vyžaduje zmenu aj súdneho manažmentu.

Obrázok aplikačného kontextu
IS Súdny manažment
Rezortné ISVS MSR

IS Súdny manažment je v 53 inštanciach na súdoch SR a obsahuje jeden centrálny komponent na MS SR, vlastný súdny manažment na súdoch
získava údaje z rezortných IS a poskytuje údaje na zverejňovanie cez internetové služby MS SR

Obrázok 6: Aktuálny stav aplikačnej architektúry súdov isvs_255
Súdny manažment odráža dobu a stav technológií, v ktorom vznikol. To sa dotýka ako existujúceho aplikačno-programového vybavenia, tak aj
zastaranosti a nedostatočne dimenzovanej a z hľadiska údržby, riadenia a bezpečnosti distribuovanej technickej infraštruktúry. Vek súčasného
súdneho manažmentu presahuje 18 rokov. Drvivá časť jeho komponentov je z hľadiska aktuálneho progresu informačných technológii zastaraná,
ďaľší rozvoja prevádzky je neperspektívny . Jeho súčasny stav neumožňuje plnú interoperabilitu a ani prepojenie na externé systémy (napr.
spoločné moduly ÚPVS, referenčné registre a pod. Integrácia je síce riešená ale je riešená mimo vlastného súdneho manažmentu a je technologicky
náročná). Na druhej strane súčasná prevádzka IS a infraštruktúry v rezorte je dobre organizovaná a stabilizovaná. Nedostatky sú v absencii a
formalizácii niektorých IT procesov ako je napríklad riadenie verzii, plné zavedenie ITIL a pod.
Elektronický súdny spis nie je v plnej miere implementovaný v žiadnej časti informačného systému, hlavným dôvodom je výkonnosť súčasného
systému a nedôvera užívateľov. Technicky je možné viesť plne elektronicky súdny spis ale odozvy systému a pracnosť práce je vyššia. Ak však
elektronicky súdny spis nie je plne používany, tak existuje oprávnena nedôvera užívateľov v presnosť údajov. V konaniach Obchodného registra,
ktoré sa realizujú prostredníctvom elektronických služieb obchodného registra je časť spisu vedená aj elektronicky Zároveň však je spis vedený aj
papierovo. Základ Elektronického súdneho spisu tvorí Súdny manažment a podateľňa, ktoré predstavujú obeh súdneho spisu avšak bez súčasneho
obehu jeho plne elektronickej podoby. IS obchodného registra je budovaný ako samostatný a nie je prepojený s elektronickým spisom Súdneho
manažmentu.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-4.1, R_S-4.2, R_S-4.3, R_S-4.4

■

R_S-4.1: Systémy sú zastarané a ich ďalší rozvoj nemožný

■

R_S-4.2: Distribuované riešenie a jeho rozvoj je neoptimalizované

■

R_S-4.3: Elektronický súdny spis nie je v plnej miere implementovaný

■

R_S-4.4: Dáta z jednotlivých lokalít súdov nemajú rovnakú kvalitu predovšetkým metadát

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká

-

4.3. Technologická architektúra

Tabuľka 10 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

MS SR prevádzkuje v súčasnom stave heterogénnu infraštruktúru. Jej časť (HW vybavenie pre novšie systémy) je budovaná centrálne (Centrálna
lokalita), ktorá spĺňa parametre a podmienky pre prevádzku centrálnych systémov (back-up, bezpečnostné prvky). Staršie systémy sú
prevádzkované na distribuovanej infraštruktúre (infraštruktúra OS, KS a ďalších organizácií), ktorá je náročná na investičné a prevádzkové náklady.
Lokality obsahujú v zásade identickú vzorku technologických prvkov pokrývajúcich potreby ukladania dát danej lokality. Aktuálny systém správy a
ukladania dát v rezorte je decentralizovaný. Existuje len centrálne úložisko, ktoré obsahuje časť dát a to v podobe systému ÚBUS.
Vzhľadom na distribúciu organizácií MS SR v rámci celého územia SR existuje infraštruktúra podľa geografického umiestnenia:
• Infraštruktúra na MS SR (Bratislava),
• Infraštruktúra na krajských súdoch (KS Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Prešov, Košice) a pracoviská ŠTS (Pezinok, B.
Bystrica),
• Infraštruktúra na 54 okresných súdoch (OS).
Na každej lokalite je umiestnená časť infraštruktúry, ktorá zabezpečuje chod organizácie aj bez pripojenia do rezortnej WAN siete MS SR (active
directory, file server, databázové servery). Mail servery a active directory servery sú na spoločnom HW, centralizované pod správu príslušnej sekcie
MS SR. Ostatné servery na krajských a okresných súdoch spravujú zamestnanci odboru IT na krajskom súde. Prístup do internetu je manažovaný na
základe povolenia a pracovného zaradenia. Z podriadených organizácií rezortu MS SR priamy prístup na internet neexistuje, webové stránky sú
dostupné prostredníctvom centrálneho proxy servera (na MS SR).
V súvislosti s pracovnou náplňou zamestnanci rezortu MS SR okrem štandardných desktopových aplikácií používajú špeciálne aplikácie. Údaje tohto
APV sú uložené v samostatných databázach na úrovni krajov a ministerstva. Ako úložisko dát sa využívajú diskové polia (MS SR, KS) alebo lokálne
disky serverov.

Obrázok 7: Aktuálny stav technologickej architektúry aplikácii súdov

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-5.1, R_S-5.2, R_S-5.3

• R_S-5.1: Nie je možné skvalitniť a zefektívniť správu technologickej architektúry.
• R_S-5.2: Veľká časť súčasnej infraštruktúry je za hranicou životnosti.
• R_S-5.3: Decentralizovaná správa nie je na rovnakej kvalitatívnej úrovni
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká

-

4.4. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 11 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Z pohľadu technológii a infraštruktúry a ich bezpečnostného hľadiska je v súčasnosti spoliehané na implementáciu zabezpečenia primárne v
aplikáciách; sieť neposkytuje bezpečnostné prvky a služby zodpovedajúce súčasným technologickým štandardom a praxi. Jednotlivé prvky navyše
patria do rôznych technologických generácií, čo prakticky znemožňuje konsolidovanú správu týchto prostredí a hlavne aplikáciu bezpečnostných
politík a riadenia a garancií v oblasti kvality služieb (QoS – Quality of Service).
Bezpečnosť na úrovni aplikácii je riešená priamo v ich implementácii nakoľko sa jedná o lokálne aplikácie inštalované na počítačovom vybavení v
lokalitách súdov bez priameho prístupu z internetu. Počítačové vybavenie je zabezpečené antivírusovými programami a inými lokálnymi
prostriedkami, politiku hesiel ako aj pravidlá autentifikácie a autorizácie riadi systém Active Directory.
Najvyššie bezpečnostné kritéria aktuálne znáša projekt RESS a jeho hlavná súčasť, univerzálne bezpečné úložisko, ktoré spĺňa moderné najvyššie
kritéria vyplývajúce z vyhlášok NBÚ ako aj medzinárodných štandardov a best-practices.
Rezort zároveň disponuje elektronickou podateľňou licencovanou centrálne prostredníctvom NASES-u, ktorá disponuje osvedčením o zhode s
aktuálne platnou legislatívou a štandardmi a ktorej funkcionalita je plne v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré upravujú využitie elektronickej podateľne v procesoch výkonu verejnej moci.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-6.1, R_S-6.2

R_S-6.1: Niektoré informačné systémy sú nedostatočne zabezpečené.
R_S-6.2: Bezpečnosť nie je vo všetkých lokalitách na rovnakej úrovni.
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
-

4.4.1. Prevádzka
Tabuľka 12 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis
MS SR prevádzkuje v súčasnom stave systémy súdneho manažmentu v zmiešanom režime. Časť HW vybavenia určeného predovšetkým pre novšie
alebo aktuálne budované systémy je riešená centrálne a využíva služby nedávno vybudovaných dátových centier prevádzkovaných MF SR. Staršie
centrálne systémy prevádzkované v priestoroch MSSR a/alebo čiastočne migrované do dátového centra avšak nespĺňajú parametre a podmienky pre
prevádzku centrálnych systémov (back-up, bezpečnostné prvky). Staršie systémy sú prevádzkované na distribuovanej infraštruktúre (infraštruktúra
OS, KS a ďalších organizácií), ktorá je náročná na investičné a prevádzkové náklady.
Dnešný stav vyžaduje IT podporu serverovskej infraštruktúry na každom krajskom súde.
Nedostatkami takto postaveného modelu prevádzkovania súdneho manažmentu je:
Rozdielna úroveň kvality prevádzky v jednotlivých lokalitách,
zvýšené technické a personálne nároky na integráciu systémov, riadenie zmien vrátane aktualizácií informačných systémov, čo predstavuje
nemalé nároky na finančné prostriedky,
veľakrát vysoké a značne diferencované náklady na decentralizovaný výkon podporných procesov, pričom prakticky všetky súdy majú
podporné procesy vo vysokej miere porovnateľné,
nedostatočná evidencia požiadaviek na zmeny a podporu užívateľov, vrátane ich riadenia, s čím je spojený nedostatočný prehľad o stave
systémov.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-7.1, R_S-7.2

• R_S-7.1: Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri zachovaní súčasného stavu)
• R_S-7.2: Množstvo starých systémov nie podporovaných a dlhodobo udržateľných
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
-

5. Alternatívne riešenia
Pri návrhu možných alternatív je východiskom kombinácia pohľadu business cieľov a architektúry.
Ako kritéria sú navrhnute nasledovné : Pri ich vyhodnocovaní sa používa 5 stupňová škála, 0- alternatíva je pre toto kritérium nevhodná, 5- alternatíva
plne zohľadňuje dané kritérium
Kritérium

Dôvod

Efektívne využívanie
IT zdrojov

Budovanie a rozširovanie funkcionalít aj do budúcnosti je potrebné založiť na veľmi efektívnom využití zdrojov aby náklady
na prevádzku ostali pod kontrolou

Bezpečnosť údajov,
KO

Bezpečnosť údajov je podstatná pre prevádzku a nespochybnené prijatie projektu. Bezpečnosť tu chápeme širšie, od
požiadaviek na zálohovanie, riadenie prístupu, auditovateľnosť a pod.

Kvalitné údaje zo
súdneho procesu, KO

Kvalita údajov je jednou z najpodstatnejších výstupov projektu, kvalita údajov je predpokladom pre ďalšie procesy a bez
veľmi spoľahlivých údajov nebude možné dosiahnuť všetky cieľe.

Kvalitné historické
údaje

Kvalitné historické údaje umožnia lepšie analytické spracovanie. Ich hodnota je významná viac z historického hľadiska ale
ak nebudú zachované v tomto projekte tak budú nenávratne stratené.

Kvalita podporných
informácií

Kvalita a rýchlosť súdneho konania významne závisí od kvality poskytnutých podporných údajov ako sú napríklad dôležité
rozhodnutia na tomto alebo iných súdoch.

Efektivita podporných
procesov

Toto kritérium priamo sleduje zníženie náročnosti administratívnych procesov

Transparentnosť
informácii zo súdov

Zvýšenie transparentnosti je jedným z cieľov projektu

Zrýchlenie prístupu k
informáciám

Zjednodušenie a zrýchlenie prístupu k informáciám v každom kroku je jednou z motivácii realizácie projektu.

Zvýšený komfort pri
styku so súdmi

Z externého pohľadu je zvýšený komfort spôsobom ako zmeniť pohľad na inštitúciu, pod komfortom rozumieme primárne
automatizáciu kde je to možné a tam kde nie tak kladenie dôrazu na jednoduchosť použitia

Zvýšená efektívnosť
práce sudcu?
Rýchlejšie súdne
konania?

Jedným z nosných cieľov je zrýchliť súdne konania prostredníctvom zvýšenia efektivity práce sudcu

Zlepšenie
manažmentu súdu

Na základe kvalitných údajov budú poskytované správne informácie pre manažment súdu aj MS SR.

Podpora procesného
prístupu

Cieľom projektu je prejsť od jednoduchého evidenčného prístupu k procesnému riadeniu.

Možnosť jednoducho
realizovať zmeny
procesov, KO

Systém CSSR nebude „definitívny“, v súdnictve budú prebiehať aj v budúcnosti procesné zmeny a systém musí byť
flexibilný voči takýmto očakávaným zmenám

Podpora obehu
elektronických
dokumentov, KO

Prechod na čiste elektronické dokumenty nie je cieľom tohto projektu. Prostredie na súdoch je konzervatívne a tak systém
bude podporovať aj elektronický aj papierový spis. Je preto dôležité mať čo najlepšiu podporu obehu elektronických
dokumentov aby užívatelia prešli na čiste elektronické dokumenty z vlastného rozhodnutia.

Poskytuje alternatíva
bežný užívateľsky
komfort ?

Cieľom je poskytnúť čo najlepší komfort pre užívateľov a minimalizovať riziko odmietnutia pre chýbajúcu funkcionalitu

Ako sa postavia
užívatelia
k nasadzovaniu
nového systému ?

Jednotlivé alternatívy sa odlišujú v tom ako sa užívatelia dostanú k novému systému, preto je kritérium dôležité pri výbere
alternatív.

Zlepšenie
vyhľadávania
v súdnych
rozhodnutiach

Sofistikovanejšie vyhľadávanie v rozhodnutiach prináša významný úžitok externým užívateľom

Je technológia
postavená modulárne
?

Cieľom je budovanie otvoreného systému

Je alternatíva
pripravená na
škálovanie ?

Návrh architektúry je pripravený na jednoduché posilnenie výkonu

Prvý cieľom je zaviesť centralizáciu a podporu riadenia procesov technickými prostriedkami. Prvá prirodzená alternatívna možnosť je pokračovať tak
ako doteraz. Táto alternatíva je zvažovaná v nulovom variante A.
Druhá alternatíva je vybudovať systém klasickým spôsobom, na začiatku prebehne detailná analýza a po niekoľkých rokoch sa začne nasadzovať
nový systém. Táto alternatíva zjednodušuje projektové riadenie ale prinesie pomerne veľké problémy pri nasadzovaní, veľké zmeny, ktoré budú pre
užívateľov postavené na starých informáciách. Bude potrebné robiť zmeny v časovom strese na veľkom počte procesov.
Tretia alternatíva vychádza z agilných prístupov a predpokladá postupný vývoj funkcionalít a rovnako ich postupné nasadzovanie do prevádzky. Toto
riešenie predpokladá vyššie nároky na projektové riadenie ale významne prispeje k jednoduchšiemu nábehu systému a k vyššej užívateľskej
spokojnosti na konci projektu.
Štvrtou zvažovanou možnosťou je budovanie systému ale vynechanie migrácie. Vynechanie migrácie znemožní agilný vývoj, pretože ten vyžaduje
postupnú migráciu údajov. Je to lacnejšia obdoba variantu B. Na konci projektu však budú historické údaje uložené len v dnešnej aplikácii a pre ďalšia
využitie de facto nepoužiteľné.
Poslednou uvažovanou možnosťou je povinná minimálna alternatíva. Z preferovanej varianty projektu sú vypustené náročnejšie kontroly konzistencie
s ich náhradou manuálnou kontrolou, vypustenie požiadavky na lokálne ukladanie súborov a ich náhrada vysoko priepustnou sieťovou infraštruktúrou,
vypustenie automatickej migrácie a nahradenie poloautomatickou migráciou.

5.1. Alternatíva A – „Rozvoj distribuovaných súdnych systémov"
Súhrnný popis
Alternatíva A je orientovaná na rozvoj existujúcich systémov v distribuovanom rozložení na jednotlivých súdoch a modernizácia centrálnych
komponentov, ktoré zabezpečia požadované nové služby. Rozvoj existujúceho distribuovaného riešenia bude vyžadovať aktualizáciu nielen
aplikačného vybavenia, ale aj komunikačných rozhraní pre interné ako aj externé systémy. Pre toto riešenie bude veľmi náročné nájsť vhodného
dodávateľa riešenia nakoľko sa jedná o zastarané technológie (Delphi), ktoré nepatria v súčasnosti medzi všeobecne akceptovaný technologický
smer.
Dosiahnutie očakávaných výsledkov projektu, predovšetkým dosiahnutie skrátenia trvania súdnych konaní, by bolo nutné zabezpečené personálne,
teda navýšením počtu sudcov a súdnych úradníkov a optimalizáciou pracovných úkonov, avšak len s obmedzeniami spôsobenými používaním
zastaraných technológií.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať:
Minimalizované zásahy len tam, kde je to potrebné a nevyhnutné,
Rýchlosť zavádzania riešenia.
Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať:
Nekompatibilita starších technológii na súdoch s centrálnymi komponentami,
Nižšia úroveň konsolidácie (vzhľadom na to, že dátový model nemôže byť spoločný),
Vysoké vývojové aj prevádzkové náklady na rozumný rozvoj .

5.1.0.0.1. Záver:
Predkladateľ štúdie navrhuje nepostupovať touto alternatívou nakoľko na základe štúdie uskutočniteľnosti technického riešenia ako aj ekonomickej
analýzy (CBA analýza) považujeme riešenie rozvojom súčasných prostriedkov za neoptimálne a len veľmi krátkodobé a neudržateľné.

5.2. Alternatíva B – „Centrálny systém súdneho riadenia – nový IS"
Súhrnný popis
Druhou uvažovanou možnosťou je vybudovanie nového komplexného centralizovaného informačného systému, ktorý bude organizovaný modulárne
a pokryje všetky existujúce ako aj nové požadované agendy a služby. Do novovzniknutej centrálnej databázy budú postupne migrované
konsolidované dáta všetkých súdov, ktoré v aktuálnom riešení prevádzkujú lokálne databázy. Toto nové centralizované riešenie umožní
implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti.
Centralizované riešenie umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov smerom von. Z pohľadu
budúceho rozvoja bude lepšie rozširovateľné a udržiavateľné.
Prístup do centrálneho spisu bude optimalizovaný, aby sa efektívne prenášal obsah spisu per parter a nie celý naraz, rovnako bude optimalizovaný
zápis do spisu. Špeciálne bude riešený streaming videokonferencii. Z pohľadu sieťovej infraštruktúry je vybavenie súdov linkami postačujúce.
Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR.
Informačný systém v tomto variante bude budovaný ako jednotný kompletný nový systém a takto bude nasadený jednorazovo aj na jednotlivé súdy
SR.
Nevýhodou tohto riešenia je, že súd musí kompletne prejsť s celou agendou na nový informačný systém. Postupné nasadzovanie a prevádzkovanie
IS na vybraných súdoch je možné len pri implementácii synchronizácie aktuálnej databázy s novou databázou.
Riziká prijatia kompletného nového systému používateľmi sú maximalizované (zmena s vysokými dopadmi).
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať:
Moderné aplikačné vybavenie v jednotnej architektúre,
Centralizovaná prevádzka optimalizuje prevádzkové náklady,
Optimalizácia a automatizácia procesov,
Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu – kapitola 2.4.2),
Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania.
Možnosť nezávislého testovania a ladenia v pilotnej prevádzke bez obmedzenia prevádzky
Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať:
Riziko vytvorenia uzatvoreného riešenia, ktoré súvisí s prílišnou komplexnosťou,
Vytvorenie rizika jedného bodu zlyhania v pre všetky súdy,
Prijatie „náhlej“ zmeny používateľmi.

5.2.0.0.1. 1. Záver:
Predkladateľ štúdie nenavrhuje pokračovať touto alternatívou z dôvodu komplikovanosti spúšťania produktívnej prevádzky a rizík zavádzanie zmien
na súde formou „big bang“, teda nárazová zmena všetkých nástrojov súdneho manažmentu. Táto alternatívna nie je naďalej rozvíjaná ani hodnotená
v CBA analýze.
Výhody vyplývajúce z uvažovanej architektúry, jednotnej implementácie procesov a centralizovaného riešenia sú obsiahnuté rovnako vo variante C
tejto štúdie uskutočniteľnosti.

5.3. Alternatíva C – „Centrálny systém súdneho riadenia – postupne budovaný IS"
Súhrnný popis
Treťou uvažovanou možnosťou je postupná náhrada modulov súčasného IS a prechod súčasného IS na centralizovanú databázu.
Tento variant v cieľovom stave uvažuje o rovnakom výslednom riešení ako v Alternatíve B. Postup implementácie bude však zameraný na agilnú
postupnú náhradu modulov súčasného riešenia novými modulmi a ich vzájomnou integráciou podľa vopred schváleného plánu, aby mohli súdy
kontinuálne využívať programové vybavenie bez výpadku.
Podmienkou tohto variantu je neustála synchronizácia súčasnej databázy s novou centralizovanou databázou, do ktorej budú zapisovať moduly
nového riešenia.
Hlavnou nevýhodou riešenia sú okrem komplexnosti duálneho režimu súčasného a nového riešenia (hybridný IS) aj zvýšené náklady na duálne
financovanie úprav súčasného IS a implementácie nového IS z dôvodu ich kompatibility.
Výhodou riešenia je možnosť postupnej implementácie a postupného zavádzania na súdy ako aj mitigácia rizika „skokovej“ zmeny pre používateľov,
ktorí sú zvyknutí na súčasné používateľské rozhranie a jeho funkcie.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať:
Optimalizácia a automatizácia procesov,
Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu – kapitola 2.4.2),
Možnosť implementácie za prevádzky a postupnej výmeny jednotlivých modulov,
Systém bude dostupný bez výpadkov,
Postupný zvyk používateľov.
Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať:
Zložitá a nákladnejšia implementácia,
Dlhšia fáza úplnej výmeny modulov IS a náročnejšie plánovanie,
HW nároky na 2 systémy súčasne.

5.3.0.0.1. 2. Záver:
Predkladateľ navrhuje postupovať touto alternatívou, nakoľko v rámci multikriteriálnej analýze po zvážení rizík a predpokladaných nákladov ho
predkladateľ považuje za optimálnejšie s vyhliadkami na ďalší rozvoj so zachovaním vložených investícii.
Z pohľadu architektúry, technológie a cieľového riešenia je variant totožný s variantom B, rozdiel je v prístupe k implementácii a spôsobe spúšťania
produkčnej prevádzky, čo je hlavným charakterom a výhodou tohto variantu.
Táto alternatíva je hodnotená v rámci CBA porovnaním nákladov a prínosov so súčasným stavom.

5.4.

Alternatíva D – „Centrálny systém súdneho riadenia – nový IS bez migrácie“

Súhrnný popis

štvrtou uvažovanou možnosťou je vybudovanie nového komplexného centralizovaného informačného systému, ktorý bude organizovaný modulárne
a pokryje všetky existujúce ako aj nové požadované agendy a služby. Do novovzniknutej centrálnej databázy však nebudú migrované dáta a
systém tak začne na "čistej lúke". konsolidované dáta všetkých súdov, ktoré v aktuálnom riešení prevádzkujú lokálne databázy. Toto nové
centralizované riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa
bezpečnosti.
Centralizované riešenie umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov smerom von. Z pohľadu
budúceho rozvoja bude lepšie rozširovateľné a udržiavateľné.
Prístup do centrálneho spisu bude optimalizovaný, aby sa efektívne prenášal obsah spisu per partes a nie celý naraz, rovnako bude optimalizovaný
zápis do spisu. Špeciálne bude riešený streaming videokonferencii. Riešenie bude optimalizované pre súčasné vybavenie súdov. .
Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR.
Informačný systém v tomto variante bude budovaný ako jednotný kompletný nový systém a takto bude nasadený jednorazovo aj na jednotlivé súdy
SR.
Nevýhodou tohto riešenia je, že súd musí súčasne prevádzkovať súčasný systém na pomerne dlhú dobu.
Riziká prijatia kompletného nového systému používateľmi sú extrémne (zmena s vysokými dopadmi a zvýšenou pracnosťou ).
Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať:
Moderné aplikačné vybavenie v jednotnej architektúre,
Centralizovaná prevádzka optimalizuje prevádzkové náklady,
Optimalizácia a automatizácia procesov,
Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu – kapitola 2.4.2),
Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania.
Možnosť nezávislého testovania a ladenia v pilotnej prevádzke bez obmedzenia prevádzky
Nižšie náklady na vývoj riešenia ( nie je potrebné zvažovať historické údaje ani nekonzistenciu údajov)
Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať:
Vyššie prevádzkove náklady
Vytvorenie rizika jedného bodu zlyhania v pre všetky súdy,
Vysoká pracnosť pre užívateľov počas dlhej doby
Prijatie „náhlej“ zmeny používateľmi .
Vysoká prevádzkova náročnosť

5.4.0.0.1. 3. Záver:
Predkladateľ štúdie nenavrhuje pokračovať touto alternatívou z dôvodu komplikovanosti spúšťania produktívnej prevádzky a rizík zavádzanie zmien
na súde formou „big bang“, teda nárazová zmena všetkých nástrojov súdneho manažmentu. Táto alternatívna nie je naďalej rozvíjaná ani hodnotená
v CBA analýze. Rovnako strata historických údajov je sice ťažko vyčísliteľná ekonomicky ale zaviedla by zásadnu diskontinuitu v sledovaní trendov.
Výhody vyplývajúce z uvažovanej architektúry, jednotnej implementácie procesov a centralizovaného riešenia sú obsiahnuté rovnako vo variante C
tejto štúdie uskutočniteľnosti.

5.5. Alternatíva E – „Centrálny systém súdneho riadenia – postupne budovaný IS minimálna verzia“
Súhrnný popis

Poslednou uvažovanou možnosťou je povinná minimálna alternatíva. Z preferovanej varianty projektu sú vypustené náročnejšie kontroly
konzistencie s ich náhradou manuálnou kontrolou, vypustenie požiadavky na lokálne ukladanie súborov a ich náhrada vysoko priepustnou sieťovou
infraštruktúrou, vypustenie automatickej migrácie a nahradenie poloautomatickou migráciou.
Z pohľadu architektúry, technológie a cieľového riešenia je variant jednoduchší ako variant C, prináša nižšie náklady implementácie ale nedosahuje
stanovené cieľe a neprináša ani vyššie úspory. Podstatne však zvyšuje riziko odmietnutia nového systému užívateľmi a významne zvyšuje pracnosť
na strane súdov..
Centralizované riešenie umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov smerom von. Z pohľadu
budúceho rozvoja bude lepšie rozširovateľné a udržiavateľné, stále však bude riziko nekonzistencie údajov
Prístup do centrálneho spisu bude optimalizovaný, aby sa efektívne prenášal obsah spisu per parter a nie celý naraz, rovnako bude optimalizovaný
zápis do spisu. Špeciálne bude riešený streaming videokonferencii. Z pohľadu sieťovej infraštruktúry je vybavenie súdov linkami postačujúce.
Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR.
Riziká prijatia kompletného nového systému používateľmi sú stredné (zmena s nižšími dopadmi ale bez plného uspokojenia očakávaní ).
Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať:
Moderné aplikačné vybavenie v jednotnej architektúre,
Centralizovaná prevádzka optimalizuje prevádzkové náklady,
Optimalizácia a automatizácia procesov,
Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu – kapitola 2.4.2),
Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania.
Možnosť nezávislého testovania a ladenia v pilotnej prevádzke bez obmedzenia prevádzky
Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať:
Riziko vytvorenia riešenia, ktoré nebude mať kvalitné dáta ,
Riziko odmietnutia riešenia užívateľmi

5.5.0.0.1. 4. Záver:
Predkladateľ štúdie nenavrhuje pokračovať touto alternatívou z dôvodu že nižšia cena implementácie nevedie k lepšej návratnosti ale zvyšuje riziká.
Výhody vyplývajúce z uvažovanej architektúry, jednotnej implementácie procesov a centralizovaného riešenia sú obsiahnuté rovnako vo variante C
tejto štúdie uskutočniteľnosti.

KO kritéria
Kvalitné historické údaje
IS CSSR

- ak je hodnotenie 0

, 0 znamená že historické údaje bude stratené a budú dostupné len údaje od zavedenia

Kvalitné údaje zo súdneho procesu - ak je hodnotenie 0
ani v budúcnosti optimalizačné zmeny

, 0 znamená že nie je dostupná možnosť automatizácie a nebude tak možné realizovať

Ako sa postavia užívatelia k nasadzovaniu nového systému ? 0, znamená že systém bude odmietnuty a tak bude neúspešný

5.5.1. Porovnanie alternatív riešenia
Tabuľka 13 Porovnanie alternatív riešenia
Zoznam kritérií

Alternatíva
A

Spôsob dosiahnutia

Alternatíva
B

Spôsob dosiahnutia

Efektívne využívanie IT zdrojov

0

Pôvodny stav

5

Centralizácia a prechod do cloudu

Bezpečnosť údajov

0

4

Bezpečnosť sa zvýši prechodom do cloudu ale projekt nerieši
komplexne bezpečnosť v rezorte

Kvalitné údaje zo súdneho procesu

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Kvalitné historické údaje -

3

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, manuálne čistenie historických
údajov sa neočakáva

Kvalita podporných informácií

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Efektivita podporných procesov

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Transparentnosť informácii zo súdov

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zrýchlenie prístupu k informáciám

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšený komfort pri styku so súdmi

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšená efektívnosť práce sudcu?
Rýchlejšie súdne konania?

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zlepšenie manažmentu súdu

0

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, ale nie je jeho cieľom podpora
všetkých procesov

Podpora procesného prístupu

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Možnosť jednoducho realizovať zmeny
procesov

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, predpokladá sa využitie
workflow enginu

Podpora obehu elektronických
dokumentov

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Poskytuje alternatíva bežný užívateľsky
komfort ?

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Ako sa postavia užívatelia
k nasadzovaniu nového systému ?

5

2

Skokové nasadenie bude mať negatívny dopad na nasadenie
systému

Zlepšenie vyhľadávania v súdnych
rozhodnutiach

0

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, budú chýbať zahraničné zdroje,
keďže sa neplánuje automatizovaný preklad

Je technológia postavená modulárne ?

0

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Je alternatíva finačné prínosna ?

5

Spolu

13

Údaje nie s kvalitné ale
sú k dispozícii

Žiadne náklady

Alternatíva je zisková zhruba na úrovni alternatívy C
83

Zoznam kritérií

Alternatíva
C

Spôsob dosiahnutia

Alternatíva
D

Spôsob dosiahnutia

Efektívne využívanie IT
zdrojov

5

Centralizácia a prechod do cloudu

5

Centralizácia a prechod do cloudu

Bezpečnosť údajov

4

Bezpečnosť sa zvýši prechodom do cloudu ale
projekt nerieši komplexne bezpečnosť v rezorte

4

Bezpečnosť sa zvýši prechodom do cloudu ale projekt
nerieši komplexne bezpečnosť v rezorte

Kvalitné údaje zo súdneho
procesu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Kvalitné historické údaje

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, manuálne
čistenie historických údajov sa neočakáva

0

Nebudú migrované údaje

Kvalita podporných
informácií

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Efektivita podporných
procesov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Transparentnosť informácii
zo súdov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zrýchlenie prístupu k
informáciám

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšený komfort pri styku so
súdmi

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšená efektívnosť práce
sudcu? Rýchlejšie súdne
konania?

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zlepšenie manažmentu
súdu

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, ale nie je
jeho cieľom podpora všetkých procesov

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, ale nie je jeho
cieľom podpora všetkých procesov

Podpora procesného
prístupu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Možnosť jednoducho
realizovať zmeny procesov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, predpokladá
sa využitie workflow enginu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, predpokladá sa
využitie workflow enginu

Podpora obehu
elektronických dokumentov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Poskytuje alternatíva bežný
užívateľsky komfort ?

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Ako sa postavia užívatelia
k nasadzovaniu nového
systému ?

5

Postupné nasadzovanie funkcií a ich
prispôsobovanie potrebám je z pohľadu užívateľov
najlepší spôsob

0

Skokové nasadenie bude mať negatívny dopad na
nasadenie systému, zároveň bude potrebné dlhodobo
prevádzkovať existujúci systém

Zlepšenie vyhľadávania
v súdnych rozhodnutiach

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, budú chýbať
zahraničné zdroje, keďže sa neplánuje
automatizovaný preklad

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, budú chýbať
zahraničné zdroje, keďže sa neplánuje automatizovaný
preklad

Je technológia postavená
modulárne ?

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Je alternatíva finačné
prínosna ?
Spolu

Alternatíva je zisková

Alternatíva je zisková, nebola však predmetom CBA

86

77

Zoznam kritérií

Alternatíva
E

Spôsob dosiahnutia

Efektívne využívanie IT zdrojov

5

Centralizácia a prechod do cloudu

Bezpečnosť údajov

4

Bezpečnosť sa zvýši prechodom do cloudu ale projekt nerieši komplexne bezpečnosť
v rezorte

Kvalitné údaje zo súdneho procesu

3

Projekt nebude realizovaný v plnom rozsahu

Kvalitné historické údaje

3

Projekt nebude realizovaný v plnom rozsahu,

Kvalita podporných informácií

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Efektivita podporných procesov

3

Projekt nebude realizovaný v plnom rozsahu

Transparentnosť informácii zo súdov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zrýchlenie prístupu k informáciám

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšený komfort pri styku so súdmi

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Zvýšená efektívnosť práce sudcu? Rýchlejšie
súdne konania?

4

Projekt nebude realizovaný v plnom rozsahu

Zlepšenie manažmentu súdu

3

Projek realizovaný v plnom rozsahu ale nie na kvalitných údajoch. Nie je jeho cieľom
podpora všetkých procesov

Podpora procesného prístupu

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Možnosť jednoducho realizovať zmeny
procesov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, predpokladá sa využitie workflow enginu

Podpora obehu elektronických dokumentov

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Poskytuje alternatíva bežný užívateľsky komfort
?

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Ako sa postavia užívatelia k nasadzovaniu
nového systému ?

3

Nedosiahnutá požadovaná kvalitá údajov, nenaplnené všetky očakávania užívateľov

Zlepšenie vyhľadávania v súdnych
rozhodnutiach

4

Projekt realizovaný v plnom rozsahu, budú chýbať zahraničné zdroje, keďže sa
neplánuje automatizovaný preklad

Je technológia postavená modulárne ?

5

Projekt realizovaný v plnom rozsahu

Je alternatíva finačné prínosna ?
Spolu

Alternatíva je zisková ale menej ako preferovaná
77

5.5.1.0.2. Zhrnutie porovnania
Alternatíva

Počet bodov

Rozdiel nákladov vývoja voči C

B

83

-1,3 mil

C

86

0

E

77

-3 mil

rozdiel je v migrácii údajov , ktorá sa vykoná len raz na záver projektu

rozdiel je v migrácii údajov a vypustení zložitých automatizácii

Varianty A,D boli vylúčené na základe KO kritérii.
Variant B je síce úspornejší ale zvyšuje riziko odmietnutia systému užívateľmi a neumožní agilnejší vývoj, ktorý lepšie naplní požiadavky užívateľov.
Po diskusiach s budúcimi užívateľmi bol zamietnutý.
Vychádzajúc z uvedeného porovnania sa ako najvýhodnejšia javí alternatíva C, ktorá pri porovnaní s alternatívou B ponúka jednoduchšie postupné
spúšťanie ostrej prevádzky jednotlivých nových modulov riešenia a tým pádom zníženie dopadov na koncových používateľov oproti kompletnej
jednorazovej výmene informačného systému súdneho riadenia. Variant E je vytvorený ako minimalistický ale vzhľadom na to že neprinesie benefit
založený na automatizácii prináša významne nižšie benefity.
Nové riešenie CSSR si síce bude vyžadovať zaškolenie a adaptáciu užívateľov na nový systém (a čiastočnú úpravu pracovných činností), avšak
z celkového pohľadu jeho benefity prevyšujú uvedené negatívum (aj pri doškoľovaní používateľov na zjednotené procesy pri súčasnom systéme by
bola potrebná adaptácia).

5.5.1.0.3. Sumárne ekonomické vyhodnotenie
Na základe multikriteriálnej analýzy bola zvolená Alternatíva nového centralizovaného IS, ktorá bola následne predmetom ekonomickej CBA analýzy.
Pri očakávanej životnosti projektu 10 rokov vychádza čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) vo výške 91 970 634,10 € a počet rokov návratu inves
tície (PBP) v rozsahu 4 rokov, čo spĺňa požiadavky na projekty financované cez OPII ako aj ekonomické opodstatnenie vynaložených prostriedkov.

6. Popis budúceho stavu
6.1. Legislatíva
Tabuľka 17 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis
Pre realizáciu zvoleného variantu – centralizácie súdneho riadenia sa predpokladá potreba nasledovných legislatívnych úprav:
Úprava predpisov, ktoré vyplynú z ďalšej legislatívnej analýzy.
Úprava vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské
súdy, kde sa špecifikujú podmienky elektronických podaní návrhov a s nimi súvisiacich dokumentov na súdne konanie, podmienky
elektronického prístupu pre účastníka konania k súdnemu spisu, v nadväznosti na návrh organizačných a procesných zmien s cieľom zefektívniť
procesy v súdnictve.
Obrázok 8: Prehľad legislatívy

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-1.1, Q-1.2

Q-1.1: Miera štandardizácie legislatívy
Q-1.2: Rolu CSSR ukotviť v legislatíve
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-1.1, R-1.2, R-1.3

R-1.1: Výsledná kvalita legislatívy bude nízka.
R-1.2: Legislatívna príprava bude meškať respektíve parlament neschváli reformné zákony v požadovanej forme.
R-1.3: Politické riziko pri zmene vlády.
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality
Tabuľka 4 Legislatívna analýza

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
-

6.2. Architektúra
6.2.0.1. Biznis architektúra budúceho stavu

Súhrnný popis
Budúca biznis architektúra poskytne služby pre rôznych užívateľov viacerými spôsobmi, pre vysvetlenie kontextu tu uvádzame aj tie komunikačné
kanály ktoré sú poskytované inými IS v rezorte. IS CSSR (isvs_6099) bude pre ne vytvárať potrebné interné biznis služby.
Pre pracovníkov na súde a sudcov bude poskytnuté jednotné užívateľské rozhranie cez špecializovaný web portál.
Pre sudcov pracujúcich doma budú dostupné dve základne možnosti :
Práca cez bezpečné VPN pripojenie, v takom prípade bude mať sudca rovnaké rozhranie ako na súde, ale s obmedzením možnosti tlačenia
dokumentov.
Práca cez off line interface (na inteligentom mobilnom zariadeni - tablete), v takom prípade si sudca bezpečne kopíruje len dokumenty
súdneho spisu a môže pracovať off line. Synchronizácia prebehne po pripojení do systému, túto funkcionalitu zabezpečuje dnes BMP
(bezpečný mobilný prístup), IS CSSR zabezpečí rozhranie na strane web portálu

Pre zabezpečnie dohľadu Ministerstvom spravodlivosti SR bude vytvorený prístup do IS CSSR (isvs_6099) obdobný ako pre pracovníkov súdu.
Pre iných procesných účastníkov bude k dispozícii možnosť prístupu cez rezortný portál, nepriamo cez služby iných ISVS (napríklad vyplnením
formulára na UPVS) alebo cez API. ktoré bude prístupne cez tretie strany.
Rovnako pre účastníkov konania bude prístup cez rezortný portál, nepriamo cez UPVS alebo cez API, ktoré bude prístupne cez tretie strany. Tieto
prístupove kanály však nie sú totožné a poskytujú rôznu funkcionalitu.
Okrem týchto spôsobov však musí ostať zachovaná aj možnosť osobného alebo listinného styku na súdoch, predovšetkým na podateľni súdu a na
Infocentre, čo je špecializované oddelenie na každom súde pre poskytovanie informácii osobne.

6.2.0.1.1.

Obrázok 9: Biznis architektúra

Funkcionalita poskytovana IS CSSR je rozdielna pre nasledovne skupiny užívateľov :
Sudcovia a súdni pracovníci, IS CSSR tu bude realizovať "Vykonávanie súdnych úkonov", ktoré zastreší priamo súdne spisy a prácu s nimi
vrátane všetkých podporných služieb.
Správa súdu, IS CSSR tu bude realizovať "Správu prevádzky súdu", ktorá sa venuje všetkým činnostiam okrem vlastného súdneho konania.
Verejnosť, ktorá pristupuje cez Verejný portál, IS CCSR tu bude realizovať backendové funkcionality potrebné pre funkcionalitu portálu, vlastné
koncové služby sú realizované internetovými službami rezortu spravodlivosti (isvs_239) a IS RESS( isvs_8351)
Externé organizácie ktoré využívaju "Webové služby", IS CSRS tu bude realizovať backendové funkcionality potrebné pre funkcionalitu, vlastné
koncové služby su realizovane prostredníctvom služby poskytovania informácii (sluzba_egov_6180 informačného systému "Elektronické služby
súdnictva -RESS" isvs_8351).

Biznis architektúra služby a funkcie

Biznis architektúra základneho súdneho procesu

Obrázok znázorňuje budúci stav biznis architektúry – funkcie a služby IS CSSR sú poskytované prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov
pre konzumentov služieb na súdoch, špecializovaných aktérov ako aj pre verejnosť. IS CSSR bude poskytovať rozhranie pre offline prístup, ktorý je
ale budovaný prostredníctvom iného projektu BMP (bezpečný mobilný prístup).
Novo budované aplikačné služby podporia automatizáciu procesov a odstránia dnes známe nedostatky (ako sú napríklad práca so súdnými a
správnymi poplatkami). Čo sa zabezpečí:

• Automatizovaním niektorých procesných úkonov, (podrobný zoznam automatizácie bude predmetom analýzy, v štúdii sa v module automatizácie
sú príklady ako vyhľadávanie spisov, automatizácia tlače, automatická lustrácia , tabuľlky a výpočty. Okrem tohoto sa sú predpokladá
automatizácia prípravy konania, zber operatívnych výkazov a import rozhodnutí v štrukturovanej podobe.
• Vytváraním a poskytovaním štruktúrovaných dát. (súdny proces obsahuje dnes neštrukturované údaje vo forme dokumentov, pre potreby
procesného riadenia budú tieto neštrukturované údaje vyťažené a prevedené do štruktúrovanej podoby metadát). Súdny spis je súhrnom
dokumentov, súdny proces obsahuje súdny spis a dalšie dáta (napr. o tom v akom stave sa nachádza konanie, aké sú lehoty a pod.). Z pohľadu IT je
súdny proces kombináciou dát, dokumentov a kontextu. Súdny spis je tak pojmovo podmnožina pojmu súdneho procesu.

Konkrétne dáta a metadáta navrhne detailná funkčná špecifikácia.

Ostatné funkcie používané už v súčasnosti budú predmetom centralizácie a optimalizácie na základe požiadaviek pracovníkov súdov vychádzajúc z
ich skúseností a potrieb.

Základom riešenia IS CSSR bude:
• Centralizácia aktuálnych biznisových služieb a funkcii a ich optimalizácia,
• Vytvorenie nových služieb ako napr. komunikačného rozhrania pre externé systémy, poskytovanie štruktúrovaných údajov aj ako opendata alebo
automatické generovanie operatívnych výkazov.
• Vytvorenie jednotného procesného zabezpečenia výkonu súdnych konaní a správy súdov prostredníctvom informačných technológií. Toto
zjednotenie a optimalizácia prinesie nie len očakávané zrýchlenie súdnych konaní a zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre externé subjekty
predovšetkým v oblasti poskytovaných dát, ale aj optimalizáciu prevádzkových nákladov.

IS Centralizovaný systém súdneho riadenia bude poskytovať:
Komplexné riešenie vstupu do procesu spracovania dokumentov a spisov.

Zabezpečenie podpory pridelenia došlých podaní a spisov.
Zabezpečenie práce v súdnom spise.
Zabezpečenie komplexnej evidencie súdnych spisov vo všetkých agendách.
Zabezpečenie administrácie súdov.
Vytvorenie a zverejňovanie údajov od rezortných a externých systémov.
Podporu pracovníkom infocentra.
Podporu súdnym procesom, nahradí sa manuálne spracovanie automatickým.
Automatické generovanie štatistických výkazov.
Elektronizáciu rozhraní pre externé systémy.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-3.1, Q-3.2, Q-3.3, Q-3.4

• Q-3.1: Miera úplnosti centralizovaných procesov.
• Q-3.2: Miera optimalizácie procesov – akú efektivitu a zvýšenie produktivity práce bude možné dosiahnuť?
• Q-3.3: Služby nad informáciami s vyššou kvalitou.
• Q-3.4: Minimalizovaný čas potrebný na sprístupnenie dát zo súdov.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-3.1, R-3.2, R-3.3, R-3.4, R-3.5

• R-3.1: Nepodarí sa presadiť dostatočne radikálnu optimalizáciu procesov, s reálnym dopadom na efektivitu a výrazným inovačným potenciálom.
• R-3.2: Optimalizácia procesov neprinesie zvýšenie efektivity súdnych konaní
• R-3.3: Nový systém nenaplní všetky požadované funkcie, dokonca nebude pokrývať ani funkcie aktuálneho zabehaného systému
• R-3.4: Nejednoznačne definované biznis požiadavky na cieľové riešenie.
• R-3.5: Nespokojnosť zapojených subjektov a osôb s centrálnym riešením.
• R-3.6: Potreba udržiavať starý systém spoločne s novým riešením až do ukončenia projektu
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb

-

• Tabuľka 2 Riziká
• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality
• Tabuľka 11 Informačné systémy (ISVS)
• Tabuľka 12 Aplikačné služby

6.2.1. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 19 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis
Vzťah projektu IS CSSR k iným IS VS
IS CSSR bude agendový systém, ktorý nie je priamo prepojený s externými systémami a komunikuje len s internými systémami rezortu. IS CSSR tak priamo
nekonzumuje ani neposkytuje žiadne údaje.
IS CSSR však tieto údaje využíva cez už vybudované integrácie a tak ak v ďalšom texte budeme hovoriť o konzumácii alebo poskytovaní údajov, tak v pôjde
o vytvorenie interných integračných väzieb, kde IS CSSR sa pripojí na existujúcu zbernicu služieb a iný ISVS zabezpečí buď získanie alebo poskytnutie údajov.
IS CSSR bude poskytovať rozhodnutie súdu aj s príslušnými metadátami. Rozhodnutie bude uložené do univerzálneho bezpečného úložiska. Cez koncovú službu IS
VS sluzba_egov_6180 bude rozhodnutie sprístupnene účastníkom konania, aj externým subjektom a medzi nimi budú aj „Moje dáta“. Pre "Moje dáta " poskytne
rozhodnutie kde je účastníkom fyzická osoba.
Na strane MS SR nebude realizované logovanie prístupu k „Mojim dátam“, to je úlohou „Mojich dát“ a to sa týka všetkých externých systémov ktorým poskytuje služba
rozhodnutia na základe zákona. Pre prístup k rozhodnutiam cez služby rezortných systémov je zabezpečené logovanie prístupu.
Táto koncová služba už dnes umožňuje účastníkom konania nahliadnutie do spisu a sprístupňuje im informácie o stave konania, úlohou CSSR je vložiť do UBUSu
aktuálne a správne údaje.
IS CSSR nebude poskytovať referenčné údaje, to je opäť úloha iných IS VS, (dnes isvs_8252 až isvs_8271), rozhodnutie aké údaje bude možné poskytnúť ako
referenčné nie je predmetom tejto štúdie.
Rovnako IS CSSR nebude priamo publikovať otvorené údaje, ale bude ich pripravovať pre koncovú službu sluzba_egov_6184, ktorá zabezpečí okrem iného ich publi
kovanie do otvorených dát a eDemokracie. Úroveň spracovateľnosti otvorených dát bude čo najvyššia, všade kde to bude možné bude dosiahnutá úroveň 5,
konkrétna úroveň však bude stanovená až v procese detailnej funkčnej špecifikácie. Úroveň 5 samozrejme zahŕňa využitie referencovateľných identifikátorov.
IS CSSR ako vnútorný agendový systém nepočíta s využitím API Gateway, využitie tohto komponentu je prípadne úlohou pre IS RESS isvs_8351, ale nie je to
v rozsahu tejto štúdie. S rovnakého technologického dôvodu nebudú využité ani iné centrálne bloky, tam kde je to principiálne možné sa to dotýka iných systémov.
Napríklad správne konanie nebude využité preto, že súdne konanie je zásadne odlišné a je upravené samostatnými zákonmi a nie je teda možné ani využiť jeho časti.
IS CSSR priamo nepristupuje, nevyužíva ale ani nenahradzuje povinné spoločné moduly ako je: a) modul elektronických schránok, b) autentifikačný modul, c)
platobný modul, d) modul centrálnej elektronickej podateľne , e) modul elektronických formulárov, f) modul elektronického doručovania a modul procesnej integrácie a
integrácie údajov. Toto je úlohou iných systémov rezortu s ktorými IS CSSR komunikuje.
IS CSSR nevytvára ani neruší koncové služby, len priamo nahrádza súčasný IS SM isvs_255. Nebuduje ani G2B služby, ani G2C, ale vytvára pre ne údaje.
V budúcom navrhovanom stave sa z pohľadu architektúry informačných systémov očakávajú výstupy:
Centralizácia prevádzkovania aplikačného vybavenia pre všetky súdy a jeho modernizácia po technickej ako aj architektonickej stránke využitím medzinárodných
trendov a skúsenosti v oblasti architektúry.
Súdny manažment sa skladá z modulov, v ktorých sú implementované a optimalizované procesy všetkých súdnych a podporných agend. Moduly sú interne
integrované.
K službám CSSR sa pristupuje cez jednotné rozhrania.
Riešenie CSSR umožní vykonávať prácu aj prostredníctvom tzv. „Homework sudcu“, teda vzdialeným prístupom k aplikáciami súdneho riadenia využitím VPN
tunela.
CSSR bude integrovaný s ďalšími rezortnými systémami:

Kód ISVS
z MetaIS

Informačný systém - poskytovateľ

Kód ISVS
z MetaIS

Názov ISVS na ktorý existuje, alebo
má byť uskutočnená integrácia.

Informačný systém - konzument

Popis

Názov ISVS, ktorý bude integráciou
konzumovať údaje od poskytovateľa

Zdôvodnenie integrácie.

isvs_239

Internetové služby rezortu
spravodlivosti

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje údaje ako je zoznam súdov, sudcov, anonymizované
rozhodnutia

isvs_8469

eŽaloby

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje spracované podania zo systému elektronických žalôb

isvs_8474

Centrálna evidencia exekúcií

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje údaje a rozhodnutia o exekúciách

isvs_5346

ESMO

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje údaje zo súdneho spisu a preberá údaje z probačného
spisu

isvs_6117

Obchodný register

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje prístup k registru právnických osôb a zebezpečí získanie
údajov z tohto registra

isvs_5840

Register úpadcov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje rozhodnutia a zabezpečí preberanie dokumentov

isvs_258

SLOV-LEX

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje anonymizované rozhodnutia

isvs_246

SAP

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje ekonomické strediská, predpísane súdne poplatky

isvs_8470

eSlužby súdneho spisu

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava a poskytuje podania z UPVS, cez schránky všetkých súdov

isvs_245

UBUS

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje služby dlhodobého bezpečného úložiska, teda CSSR tam
bude ukladáť dokumenty a čítať ich z tohot úložiska.

isvs_238

Elektronická podateľňa,

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytne overenie a podpisovanie dokumentov

isvs_8472

IS Elektronický denník znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje požiadavky na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, sleduje
postup prác, eviduje náklady, sleduje úhradu

isvs_242

RTIS

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje dokumenty pre Elektronický súdny spis (ESS a ESSp)

isvs_8473

Výkazníctvo rezortu spravodlivosti a
štatistické výstupy.

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Poskytuje údaje

isvs_8271

Register advokátskych spoločenstiev

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8270

Register rozhodcov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8269

Register stálych rozhodcovských
súdov (spotrebiteľské)

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8268

Register stálych rozhodcovských
súdov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8267

Register diskvalifikácií

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8266

Register tlmočníkov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8265

Register prekladateľov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8264

Register znaleckých
organizácií/ústavov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8263

Register znalcov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8262

Register probačných a mediačných
úradníkov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8261

Register mediačných vzdelávacích
Inštitúcií

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8260

Register mediačných centier

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8259

Register mediátorov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8258

Register dražobníkov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8257

Register správcov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8256

Register advokátov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8255

Register exekútorov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8254

Register notárov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8253

Register sudcov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

isvs_8252

Register súdov

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získava údaje

Systém IS CSSR bude získavať údaje od nasledovných externých systémov prostredníctvom interných systémov MS SR.
Existujúce integrácie, ktoré ostanú ale budú zmené technologicky:

Kód ISVS
z MetaIS

Informačný systém poskytovateľ

Kód ISVS
z MetaIS

Názov ISVS na ktorý existuje,
alebo má byť uskutočnená
integrácia.

Informačný
systém konzument

Popis

Názov ISVS,
ktorý bude
integráciou
konzumovať
údaje od
poskytovateľa

Zdôvodnenie integrácie.

isvs_8846

Autentifikačný modul –
komunikačná časť

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získanie autentifikácie používateľa a jeho oprávnení – modul IAM

isvs_8847

Modul elektronických
schránok

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Príjmanie a odosielanie správ cez elektronická komunikačná schránka – modul eDesk

isvs_8848

Modul elektronických
formulárov

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získanie Formulára k prijatej alebo odsielanej správe – modul eForm

isvs_9369

Modul elektronického
doručovania

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

vykonanie Elektronického doručovania – modul CUD

isvs_5836

Informačný systém centrálnej
správy referenčných údajov
verejnej správy

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získanie údajov z modulu procesnej integrácie a integrácie údajov

isvs_191

Register fyzických osôb

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

získava údaje o fyzických osôb vystupujúcich v súdnom konaní

isvs_420

Register právnických osôb,
podnikateľov a orgánov
verejnej moci

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

získava o konkrétnom právnom subjekte

isvs_192

Register adries

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

získava údaje , na základe ktorých je možné jednoznačne adresy v súdnom konaní

isvs_530

IS PATRICIA - Prokurátorská
trestná a civilná agenda

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získava informácie z GP SR.

isvs_551

Systém elektronických služieb
(SES)

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia poistencov v Sociálnej poisťovni pre potreby súdneho konania

isvs_256

Evidencia obvinených a
odsúdených Zboru väzenskej
a justičnej stráže

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia v databáze obvinených a odsúdených ZVJS pre potreby súdneho konania

isvs_6308

Centrálna evidencia
správnych deliktov a
priestupkov MV SR

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia Priestupkov a Správnych deliktov pre potreby súdneho konania

Evidencia vozidiel

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia vozidiel pre potreby súdneho konania

isvs_203

Informačný systém Registre,
evidencie, zoznamy (REZ)

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získanie informácie z registrových úradov na OÚ a MV SR: neinvestičných fondov, organizácii s
medzinárodným prvkom, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
občianskych združení, súčasťou ktorých sú odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie,
záujmových združení právnických osôb, združení obcí, politických strán, spoločenstiev vlastníkov bytov a
nebytových priestorov.

isvs_229

Dopravno-správne agendy

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácie vodičských preukazov a všetkých zmien, ktoré sa týkajú VP (od ich vydania po zrušenie
platnosti), a taktiež medzinárodných vodičských preukazov pre potreby súdneho konania

isvs_178

Agenda cestovných dokladov

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácie cestovných dokladov pre potreby súdneho konania

isvs_189

Evidencia cudzincov

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia cudzincov s povoleným pobytom na území SR pre potreby súdneho konania

isvs_179

Informačný systém zbraní,
streliva a strelníc

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Lustrácia strelných zbraní, streliva a strelníc pre potreby súdneho konania

isvs_193

Centrálny informačný systém
matričnej agendy (CISMA)

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Zíksanie informácie z Centrálnej databázy matričných udalostí pre potreby súdneho konania

isvs_235

Elektronické služby
informačných systémov MV
SR na úseku policajného
zboru

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získanie inforámcie z policajného informačného systému pre potreby súdneho konania

isvs_278

Informačný systém služieb
zamestnanosti (ISSZ)

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Získavanie informácii z ntegrovaného systému služieb zamestnanosti pre potreby súdneho konania

isvs_5585

Informačný systém pre platby
a evidenciu správnych a
súdnych poplatkov (IS PEP),
ako súčasť komplexnej služby
E-kolok

isvs_6099

Centralizovaný
systém súdneho
riadenia

Posielanie informácii a získavania údajov z výberu, evidencie, zúčtovania, vrátenia poplatníkom a
prevodu vybraných súdnych a správnych poplatkov do štátneho rozpočt

Nové plánované integrácie
Kód ISVS z
MetaIS

Informačný systém - poskytovateľ

Kód ISVS z
MetaIS

Názov ISVS na ktorý existuje, alebo má byť
uskutočnená integrácia.

Informačný systém - konzument

Popis

Názov ISVS, ktorý bude integráciou konzumovať údaje
od poskytovateľa

Zdôvodnenie integrácie.

N/A

Register účtov klientov bánk, (CRIF/SBA)

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získať údaje

isvs_5836

Finančná správa – CSRÚ (UPVII)

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získať údaje z finančnej správy

Informačný systém centrálnej správy referenčných
údajov verejnej správy

Získať údaje o dlžníkoch
Sociálnej poisťovne

N/A

Notárske centrálne registre

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získať údaje

isvs_8256

Register advokátov SAK

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získať údaje

isvs_8255

Register exekútorov SKE

isvs_6099

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Získať údaje

Externé integrácie, ktoré boli už implementované v iných ISVS MS SR budú využité priamo cez rezortnú integračnú zbernicu, rovnako nové integrácie budú k
dispozícii ostatným systémom MS SR.
Pre spracovanie elektronických úradných správ relevantných pre projekt CSSR bude použitá elektronická podateľňa rezortu , ktorá disponuje osvedčením o zhode s
aktuálne platnou legislatívou a štandardmi a ktorej funkcionalita je plne v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
upravujú využitie elektronickej podateľne v procesoch výkonu verejnej moci.
Pre príjem, smerovanie a odosielanie elektronických podaní a rozhodnutí v procesoch spracovania realizovaných v systéme CSSR budú využité existujúce
štandardizované procesy a služby implementované na centrálnej rezortnej integračnej platforme.
Požaduje sa, aby súčasťou riešenia systému CSSR bol implementovaný centralizovaný prístup používateľov systému ku všetkým relevantným lustráciám v interných
rezortných ako aj externých mimorezortných IS. Cieľom je, aby lustrácie prebiehali na pozadí a automatizovane hneď po zatriedení v podateľni s možnosťou
doplnenia ďalších lustrácií po pridelení do kancelárie.
Medzisystémové integrácie v rámci jednotlivých informačných systémov rezortu ako aj integrácie s externými informačnými systémami verejnej správy (ISVS) bude
systém CSSR realizovať výhradne prostredníctvom existujúcej centrálnej rezortnej integračnej platformy (IP) a to ako v pozícii konzumenta tak aj v pozícii
poskytovateľa služieb a údajov predovšetkým s využitím CSRÚ.
V projekte CSSR sa počíta so zverejňovaním samotných anonymizovaných súdnych rozhodnutí na rezortnom portáli a zároveň formou tzv. „otvorených dát“
prostredníctvom datasetov portálu data.gov.sk. a prístupného otvoreného API, prostredníctvom ktorého sú štatistiky prístupné pre externé systémy.

Súčasťou zmeny, pri ktorej sa nahradí IS SM novým IS CSSR bude implementácia rozhrania pre poskytovanie súdnych rozhodnutí. Takéto rozhranie nebude
súčasťou IS CSSR ale bude vytvorené v IS RESS. Súdne rozhodnutia sú dnes poskytované pre účastníkov konania, táto nová služba bude na základe požiadavky
bude poskytovať súdne rozhodnutie na základe jeho čísla. Aplikačná služba (as_58786) bude dostupná len pre vybrané OVM (ich evidencia bude súčasťou RESSu),
ktoré budú identifikované pri volaní služby . Táto služba bude podporovať princíp jeden krát a dosť a raz vydané pravoplátne rozhodnutie tak bude dostupné pre
štátne orgány.

Obrázok 10: Budúci stav informačných systémov CSSR

Hlavným cieľom riešenia budúceho stavu je centralizácia elektronizácie súdneho riadenia a s tým súvisiaca optimalizácia procesov ako aj prevádzkových činností a
zároveň zavedenie nových funkcii vrátane interoperability.

Moduly IS CSSR (isvs_6099 "Centralizovaný systém súdneho riadenia"):
isvs_8203 - Modul správy súdnych registrov
isvs_8201 - Modul integrovaný príjem podaní k súdnym spisom
isvs_8206 - Modul procesnej podpory súdnych konaní
isvs_8202 - Modul prideľovanie došlých podaní
isvs_8204 - Modul administrácie súdu
isvs_8207 - Modul podpory zverejňovania údajov a obsahu
isvs_8208 - Modul automatizácie procesov systému CSSR
isvs_8211 - Modul operatívnych výkazov
isvs_8209 - Modul elektronizácie rozhraní pre externé systémy
isvs_9718 - Modul externých integrácií

V cieľovom riešení je očakávaná optimalizácia procesov, ktorá bude definovaná výstupmi prebiehajúceho procesného auditu ( v novembri 2017 bola vypracovaná
správa k stavu justície a projekt bude ukončený do konca roku 2020) zároveň budú doplnené nové služby a funkcie. Výstupy z procesného auditu budú realizované aj
prostredníctvom budúceho systému súdneho riadenia. Zjednotenie a optimalizácia procesov pre centralizovaný súdny manažment prinesie nasledovnú funkcionalitu
rozdelenú do nasledovných modulov:

7. "Modul integrovaný príjem podaní k súdnym spisom"
Modul bude komplexne riešiť vstup do procesu spracovania. Zahrnie všetky spôsoby prijatia dokumentov a spisov a následne ich správne spracovanie. Modul
zabezpečuje aj funkcie výpravne, teda zasielanie správ a dokumentov smerom von zo systému. Modul tiež rieši orchestráciu správ medzi súdmi, je schopný riešiť
smerovanie nesprávne zaslaných správ, podľa potreby vie autorizovať a overovať elektronické dokumenty. V súdnej praxi často prichádzajú podania vo viacerých
formátoch ( napríklad najprv mailom aby bola dodržaná lehota a následne elektronicky - tento modul musí vedieť rozpoznať takúto situáciu a generovať správne
udalosti ), modul tiež zodpovedá za prvotné zadanie údajov ako je adresát, dátum, vec . Pre papierové podania sa stará o ich skenovanie, vykonanie OCR
a prvotné automatické zadanie údajov ako je účastník, číslo podania a pod. Modul okrem toho slúži pre IS CSSR ako centrálny bod doručovania a prijímania správ
z iných interných systémov

Funkcie na príjem podania alebo hromadného podania
Modul bude spracovávať príjem jedného alebo sady dokumentov z nasledovných zdrojov:
Elektronicky
Z elektronickej schránky súdu
Z mailovej schránky
Podané na nosiči ( osobne alebo poštou )
Hromadné podanie na nosiči ( viacero podaní v jednom, spracované v inom režime podľa vyhlášky )
Podanie cez elektronickú službu (napríklad ežaloby, ale prípadne aj z externého systému advokátov, notárov a exekútorov )

Modul bude schopný identifikovať autorizáciu podaní v elektronickej podobe a podľa nastaveného postupu bude schopný očakávať jeho doplnenie.
Papierovo
Papierové podanie na podateľni ( osobne alebo poštou ), v takom prípade modul umožní scanovanie a prevod do elektronickej podoby, vrátane prípadnej
konverzie.

Ústne
Modul umožní prijať aj podanie urobené ústne, ( ak ide o trestné oznámenie, zápisnica sa odošle príslušnej prokuratúre)

Okrem podaní k súdnym konaniam modul umožní evidovať došlé podania a následne vytvoriť nový spis Spr alebo priradiť podanie k existujúcemu súdnemu spisu zo
záznamu evidencie došlej pošty (súčasť registra SPR).

Tento modul bude vytvárať potvrdenia o prijatí podania, ktoré už obsahujú potrebné metadáta ako je napríklad údaj o počte rovnopisov príloh, údaj o zaplatení
súdneho poplatku, ak podanie obsahuje spisovú značku, tak potvrdenie označí sudcu, senát alebo súdneho úradníka, ktorý je zodpovedný za konanie a rozhodnutie.

Funkcie na príjem spisov, sady spisov alebo časti spisov
Modul bude tiež schopný prijať a spracovať dokumenty a metadáta doručené v spisoch:
Spisy alebo časť spisu z iného súdu
Spisy alebo časť spisu z prokuratúry
Spisy alebo časť spisu z MV SR
Spisy alebo časť spisu z Ústavného súdu SR
Spisy alebo časť spisu od notárov
Tieto dokumenty prechádzajú prípadnou transformáciou aby sa dali využiť v IS CSSR.

Funkcie na doručovanie písomností
Modul rieši prípady súdneho doručovania v prípadoch ako je doručovanie pri súdnom pojednávaní ( špecializovaná výpravňa), overí či adresát nebude účastníkom
pojednávania a zabezpečí doručenie na danom pojednávaní, ktoré sa môže konať aj na inom súde.)
Modul rieši doručovanie na úradnej tabuli súdu, kde navrhne a overí doručovanie podľa osobitného predpisu. V takomto prípade modul sleduje lehotu a po jej
uplynutí vytvára podanie do spisu.
Modul rieši aj doručovanie súdnym doručovateľom, pričom optimalizuje doručovanie podľa súdnych pravidiel.
Modul rieši aj spracovanie doručeniek, ich evidenciu, spracovanie elektronických doručeniek a ich následne založenie do spisu.
Modul rieši aj doručovanie, ktoré vykonáva pre iné súdy podľa nastavených pravidiel (spracovanie doručeniek, ich evidenciu, spracovanie elektronických doručeniek
a ich následne založenie do spisu.)

7.1.

8. "Modul prideľovanie došlých podaní"
Modul slúži na podporu pridelenia došlých podaní a spisov z modulu príjmu podania.
Informačný systém CSSR musí podporovať rozpoznávanie a zadávanie metadát špecifických pre rôzne druhy agiend, najmä civilnú, obchodnú, opatrovnícku,
konkurznú, správnu, trestnú, dedičskú a exekučnú. Musí zohľadňovať aj špecifiká odvolacích agiend na krajských súdoch a na Najvyššom súde SR.

Pseudonáhodné prideľovanie prijatých podaní
Systém musí podporovať pseudonáhodné pridelenie spisu konkrétnemu senátu. Generátor pridelenia musí byť zopakovateľný, aby bol jeho beh replikovateľný s
rovnakým výsledkom pre dodatočný audit prideľovania. Generátor musí dodržiavať rovnomerné zaťaženie senátov a rešpektovať minimálnu nastaviteľnú odchýlku v
záťaži senátov tak, aby bola v čo najväčšej miere zaručená nepredikovateľnosť pridelenia.
Pridelenie spisu musí byť možné pred pridelením redigovať pomocou lustrácie napr. v prípade, ak sa zistí, že danému podaniu predchádza iné a je nutné ho prideliť
konkrétnemu senátu, pričom zmena pridelenia musí byť auditovateľná.
Systém musí okrem náhodného prideľovania podaní podporovať aj manuálne prideľovanie podaní sudcom pre prípad prijatia podania v čase služby. Priradenie spisu
sudcovi je determinované rozpisom služieb, nie náhodným generátorom. Spis musí byť možné evidovať do systému aj spätne.

Podpora spracovania spisov
Podpora zjednodušeného spracovania odstúpených spisov z iných súdov. Systém bude podporovať spracovanie odstúpených spisov z iných súdov (v rámci procesu
odvolania, odstúpenia z dôvodu miestnej príslušnosti a.i.). Proces bude plne elektronizovaný, systém musí podporovať zobrazenie zoznamu takto prijatých spisov,
zjednodušené vytvorenie nového spisu vzniknutého odstúpením vrátane automatického predvyplnenia relevantných metadát pre nový spis z pôvodného, prijatého
spisu, najmä účastníkov a rozhodnutí.

Doplnenie údajov
Systém po ukončení spracovania prijatých podaní (zo všetkých kanálov) umožní vygenerovať spisovú značku a tlač spisového obalu a potvrdenia o prijatí pre
novovzniknutý spis (ak na základe prijatého podania spis vzniká).
V prípade pridelenia veci do senátu, systém eviduje referujúceho sudcu, ktorý je zodpovedný za prípravu podkladov.

Podpora prideľovania špecifických typov agiend
Ak prijaté podanie nie je možné priamo prideliť do spisu (chýba spisová značka), modul vykoná kontrolu údajov, prípadne opraví a doplní údaje, ktoré je možné
doplniť. Táto kontrola je špecifická pre každú agendu a typ podania (napríklad pre trestnú agendu je potrebné zistiť či ide o žalobu, návrh na väzbu, návrh na trest,
požiadavku na generovanie trestných listov a pod.) Zoznam agiend je daný spravovacím poriadkom a zodpovedá v zásade počtu súdnych registrov.
Pred vytvorením nového spisu je potrebné vykonať lustráciu v súdnych registroch a rozhodnúť o správnom postupe v tomto prípade (napríklad v prípade zrušenia
veci odvolacím súdom sa podanie prideľuje pod pôvodnou značkou sudcovi, ktorý už vec rozhodoval, ale toto pravidlo môže byť modifikované odvolacím súdom).

9. "Modul správy súdnych registrov"
Tento modul slúži priamo na prácu v súdnom spise a tomu zodpovedá aj jeho funkcionalita :
Tvorba a úprava rôznych typov dokumentov, resp. fragmentov Systém umožní používateľovi tvorbu a úpravu dokumentov súvisiacich s vybavovaním súdneho
konania (súdne rozhodnutia, výzvy, platobné rozkazy, úpravy a. i.). Taktiež umožní tvorbu fragmentov dokumentov, ktoré môžu byť automaticky, na základe šablón,
kompilované do celkov - dokumentov. Fragmenty je možné definovať na dvoch úrovniach – pre súd a konkrétneho používateľa.
Súdne šablóny pre tvorbu dokumentov Systém umožní tvorbu a úpravu šablón, ktoré môžu byť využité pri tvorbe rôznych typov dokumentov ( žiadosti, výzvy a. i.).
Šablóny sú definované až na úroveň súdu. Systém bude evidovať aj šablóny pre generovanie rozhodnutí, ktoré budú upravené podľa príslušných predpisov.

Automatické rozoznávanie subjektov Systém pri písaní dokumentov dokáže identifikovať subjekty figurujúce v písanom texte vytváraných dokumentov (predovšetkým
osobné údaje fyzických osôb, resp. iné údaje podliehajúce anonymizácii, právne predpisy).
Označovanie fragmentov tvoreného textu Systém umožní vybrané pasáže textu označiť špeciálnymi príznakmi, ktoré budú základom pri následnej automatizácii . V
spolupráci s automatickým rozoznávaním subjektov tak môže používateľ napr. pohodlne označovať dáta určené na anonymizáciu.
Vlastné textové fragmenty Používateľ má možnosť tvoriť a ukladať vlastné fragmenty textov, ktoré potom používa pri pri tvorbe a úprave dokumentov (vkladá vlastné
fragmenty do textu). Tieto fragmenty budú vkladané do ontológii ktoré budú využité pri kategorizácii textov
Export vytvorených dokumentov Systém umožní používateľom exportovať textové dokumenty vytvorené v rámci systému do najrozšírenejších formátov (docx, rtf, pdf,
xsl).
Import dokumentov Systém umožní používateľom importovať vlastné dokumenty z najrozšírenejších formátov (docx, rtf, pdf, xsl). Import metadát z wordových šablón.
Importované dokumenty sú v systéme priraďované ku konkrétnemu spisu (či už súdnemu spisu , alebo spisu vedenému v registri Spr kam sa zaraďujú dokumenty
ktoré nie sú obsahom súdnych spisov). Rovnako nad týmito dokumentmi prebehne rozpoznávanie subjektov a fragmentov
Anonymizácia výstupov Pre potreby modulu publikovania dokumentov (najmä rozhodnutí), resp. informovania verejnosti.
Poloautomatická anonymizácia vytvorených dokumentov na základe príznakov fragmentov textu. Systém umožní automatickú anonymizáciu označených fragmentov
textu (označené počas tvorby rozhodnutia) a následnú dodatočnú redakciu anonymizovaného výstupu. Systém umožní rozpracované anonymizované dokumenty
ukladať. Po anonymizácii systém urobí heuristickú analýzu textu a upozorní používateľa na možný výskyt osobných údajov v texte.
Tvorba súdnych rozhodnutí Systém umožní vytvorenie textácie súdneho rozhodnutia za použitia modulu tvorby dokumentov. Textácia súdneho rozhodnutia je delená
do viacerých fragmentov (hlavička, rozhodnutie, odôvodnenie a poučenie), ktoré sú potom skladané generátorom do výstupnej formy súdneho rozhodnutia.
Generovanie súdnych rozhodnutí s podporou rôznych šablón Systém dokáže automaticky vygenerovať súdne rozhodnutie v plnej forme z jednotlivých fragmentov
zadaných používateľom, so všetkými potrebnými sekciami. Systém musí podporovať generovanie súdnych rozhodnutí do rôznych špecifických šablón podľa druhu
rozhodnutia (napr. rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz) a podľa spôsobu použitia (napr. samostatná šablóna pre čistopis rozhodnutia a samostatná pre draft / návrh
súdneho rozhodnutia, využívaná pri tvorbe dokumentu).
Ponuka príbuzných súdnych rozhodnutí Systém ponúkne používateľovi pri tvorbe rozhodnutia na výber súdne rozhodnutia z iných súdnych konaní, ktoré nesú
podobné znaky, resp. sú príbuzné konaniu, v rámci ktorého je predmetné súdne rozhodnutie tvorené. Urobí tak na základe vyhodnotenia sémantickej príbuznosti
vybraných dokumentov v rámci systému Elektronického súdneho spisu asociovaného so súdnym konaním.
Sémantické anotácie súdnych rozhodnutí Systém umožní používateľovi anotovať súdne rozhodnutie špecifickými metadátami, predovšetkým uviesť odkazované
zákony a zadať oblasti práva, ktorých sa rozhodnutie dotýka. Anotačný komponent môže používateľovi tieto metadáta predvyplniť na základe príznakov fragmentov v
texte rozhodnutia alebo metadát zo spisu. Takto zadané metadáta môžu byť využité napr. pri poskytovaní funkcionality ponúkajúcej príbuzné súdne rozhodnutia a tiež
pre zverejňovanie rozhodnutí.

9.0.0.1. Generovanie a tlač platobných rozkazov
Systém umožní správu, generovanie a tlač platobných rozkazov namierených voči účastníkom konania.

10. "Modul procesnej podpory súdnych konaní"
Systém umožní komplexnú evidenciu súdnych spisov vo všetkých agendách. Poskytne pohľad pracovníka súdu podľa prístupových rolí vrátane detailu spisu
(aktuálna poloha spisu, zodpovedná osoba). Systém musí pri zobrazovaní obsahu aktívne upozorňovať na používateľsky nastavené lehoty súvisiace s procesnými
úkonmi a zohľadňovať práva prístupu k jednotlivým spisom. Rovnako pomáha s riadením procesného toku, upozorňuje napríklad na to že do spisu pribudli vyžiadané
dokumenty a je potrebné vykonať ďalší procesný krok.
Zadávanie nových úprav Systém umožní vybraným používateľom (rola: sudca, vyšší súdny úradník, tajomník) zadať tzv. úpravu spisu. Ide o dokument, ktorý popisuje
požadované procesné úkony, ktoré je nutné v rámci vybavovania súdneho konania vykonať. Úpravu bude možné odoslať inému pracovníkovi na spracovanie.
Vybavovanie úprav – formuláre Systém umožní evidenciu rôznych typov úprav a zodpovedajúcich formulárov, ktoré sú s úpravami asociované (napr. výzva zasielaná
účastníkovi konania). Tieto formuláre systém predvyplní z metadát spisu a umožní ich tlač. Systém tiež umožní evidenciu stavu vybavenia úprav.
Presun editačných právomocí na spis na konkrétneho pracovníka súdu V rámci konkrétnych procesných úkonov musí systém podporovať presun spisu a editačných
práv pre spis na konkrétneho používateľa, aby bolo zrejmé, kto a kedy s daným spisom pracoval.
Evidencia a správa účastníkov súdneho konania Systém umožní evidovať metadáta o účastníkoch konania, najmä ich osobných údajov a adries vrátane
identifikátorov v súvisiacich registroch (RPO, RFO), resp. ÚPVS (identifikátor: BIFO, IČO, ÚPVS URI ...).
Evidencia a správa právnych zástupcov v rámci súdneho konania Systém umožní evidovať metadáta o právnych zástupcoch zúčastnených strán, vrátane
identifikátorov (IČO a. i.).V systéme bude vedená pracovná kópia registra právnych zástupcov (ktorý bol realizovaný v rámci projektu RESS), v ktorej si môže
používateľ konkrétneho právneho zástupcu vybrať a priradiť k zvolenému spisu.

Procesný krok Používateľ môže v rámci systému procesovať bežné operácie vykonávané v rámci životného cyklu súdneho spisu, predovšetkým prevod,
postúpenie, predloženie, odvolanie a ukončenie.
Automatický audit (evidencia histórie spisu) Systém bude evidovať operácie vykonávané so spisom v rámci editácie jeho stavu, vrátane informácií o používateľoch,
ktoré dané operácie vykonali a časových pečiatok operácií.
Evidencia trov konania Systém umožní komplexnú správu trov konania, vrátane
generovania príkazov na úhradu (vrátane generovania var. symbolov)
odstúpenia poplatku do Justičnej pokladnice alebo obdobného systému
tlače príkazu na úhradu
generovanie a tlač záznamu o zložení (úhrade)
evidencie úhrad za výpisy OR
vedenia zoznamu trov konania
Evidencia súvisiacich spisov Systém umožní používateľom evidovať si k spisu aj súvisiace spisy na základe vlastných kritérií (napr. spoloční účastníci, súvisiace
súdne konania - incidenčné a konkurzné konania atď.)
Procesné lehoty a ich sledovanie V rámci životného cyklu súdneho konania bude systém sledovať procesné lehoty a aktívne upozorňovať na ich dodržiavanie. Taktiež
bude (voliteľne) umožňovať eskaláciu nedodržania vybraných termínov na nadradené inštancie. Systém umožní používateľovi nastaviť si konkrétne procesné lehoty v
rámci procesu vybavovania úprav zadaných sudcom . V rámci sledovania a evidencie procesných lehôt musí existovať podpora pre vybavovanie procesných návrhov
založených do spisu. Pre obvykle sa vyskytujúce druhy návrhov bude systém obsahovať ich preddefinovaný zoznam spolu s lehotou na vybavenie.
Procesná podpora konkrétných agiend podľa typu súdneho registra. Systém podporí špecializovanú agendu vytvorením užívateľských obrazoviek a implementáciou
procesných kroko
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11. "Modul administrácie súdu"
Nad centralizovanými údajmi bude dostupná nasledovná funkcionalita:

11.0.0.2. Evidencia SPR spisov
Systém umožní voľnú evidenciu SPR spisov (SPR je názov súdneho registra, tak ako je uvedená vo Vyhláške MS SR č. 543/2005 Z. z. "Spravovací a kancelársky po
riadok pre súdy". Názov pôvodne odrážal agendu správy súdov, ale jeho použitie je dnes širšie a tak nejde o skratku ale o názov súdneho registra), ktoré sa viažu
predovšetkým na rozpočtové prostriedky, nákup malých hmotných vecí, a ďalšie oblasti nesúvisiace priamo s výkonom súdnej moci. Taktiež musí podporovať
evidenciu obehu SPR spisu medzi pracovníkmi, ktorý spis vybavujú a zohľadňovať pri sprístupňovaní spisov používateľom ich role určené v rámci organizačnej
štruktúry súdu (viď. nižšie).
Všetky písomné súčasti súdneho spisu bude možné evidovať elektronicky, pričom presný procesný postup stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. Obsahom súdneho
spisu sú všetky dokumenty, ktoré boli súdu doručené, tiež dokumenty, ktoré vytvoril súd aj jednotlivé príkazy sudcu, tieto aj dnes tvoria obsah spisu a bude tak aj v
budúcnosti. V niektorých prípadoch však nie je účelné vytvárať elektronickú verziu dokumentov, ak na súd prídu stovky dokumentov skrachovanej firmy, tak náklady
na skenovanie by boli vysoké (rádovo stotisíce eur) a ich pridaná hodnota nízka. Bude na rozhodnutí sudcu či dá príkaz na takýto postup, keďže nie je možné ho
zabezpečiť pracovníkmi súdu. Súdny spis tvoria všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia. Súdny spis od
jeho založenia obsahuje zoznam trov konania, zoznam pripojených spisov, spisový prehľad, každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom,
potvrdenie o prijatí podania, prílohovú obálku.

11.0.0.3. Správa organizačnej štruktúry súdu
Systém umožní evidenciu úsekov, pracovných skupín a zodpovedných osôb na súde.

11.0.0.4. Zverejňovanie SPR spisov pre osoby mimo oprávnených
Systém umožní používateľom vo vybraných roliach zverejniť spis SPR pre ďalších používateľov mimo oprávnených (daná osobe je o zverejnení notifikovaná). Systém
umožní evidovanie pripomienok . Umožnené bude aj vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií a tiež a sledovanie a upozorňovanie na lehoty podobne ako v
súdnych spisoch. Presný zoznam kritérii bude upresnený v detailnej funkčnej špecifikácii ale predpokladáme minimálne nasledovné : Podľa dátumu, podľa
odosielateľa, podľa lehoty, podľa kategórie, podľa pracovníka určeného na vybavenie.

11.0.0.5. Informačná nástenka oznamov
Systém umožní publikovať v rámci systému ad-hoc oznamy, ktoré nevyžadujú evidovanie formou spisu pre iných používateľov v rámci daného súdu, pričom
viditeľnosť oznamu je možné obmedziť na jednotlivých používateľov.

11.0.0.6. Evidencia senátov
Systém umožní evidovať senáty, vrátane ich zloženia (predseda, prísediaci ...) a maximálnej záťaže ktorú zohľadňuje generátor pseudonáhodného prideľovania
spisov. Evidujú sa aj vzťahy medzi jednotlivými senátmi a rezervácie pojednávacích miestností.

11.0.0.7. Evidencia pracovníkov súdu a ich vzťahov
Systém umožní evidovať sudcov a iných pracovníkov súdu a ich vzájomné vzťahy (predovšetkým zastupovanie).

11.0.0.8. Podpora tvorby rozvrhu práce
Systém umožní podporu pre tvorbu a zaznamenanie rozvrhu práce súdu, aby bolo možné podľa rozvrhu prideľovať spisy a riadiť prístup k jednotlivým spisom.
V rámci modulu musia byť možné hromadné zmeny, napr. zámenu sudcu za iného v rámci viacerých senátoch. Rozvrh práce musí byť možné pripraviť vopred, ako
draft, bez nutnosti aplikovať zmeny na aktuálny rozvrh práce a taktiež musí byť možné takto pripravený draft rozvrhu práce uplatniť od konkrétneho dátumu (napr.
zmena rozvrhu od 1.1.)

11.0.0.9. Pojednávania
Systém umožní správu súdnych pojednávaní.

11.0.0.10. Evidencia a správa pojednávaní
Systém bude umožňovať evidenciu vytýčených pojednávaní, ich plánovanie a editáciu.

11.0.0.11. Notifikovanie účastníkov konania o pojednávaniach
V spolupráci s modulom sprístupňovania ESS realizovaného v rámci projektu RESS umožní systém notifikovať účastníkov konania o zmene termínov
pojednávaní, ak sú pre daného účastníka k dispozícii potrebné komunikačné kanály.

11.0.0.12. Kalendár sudcu
Systém umožní zobraziť vybraným používateľom (na základe ich role) kalendár pojednávaní pre konkrétneho sudcu (sudcov).

11.0.0.13. Rezervácie miestností pre pojednávania
Systém poskytne funkcionalitu umožňujúcu rezerváciu miestností na konkrétnom súde na konkrétny časový rozsah a poskytne podporu pre sledovanie
dostupných zdrojov.

11.0.0.14. Tlač zoznamu pojednávaní
Systém umožní tlač zoznamu pojednávaní pre konkrétnu pojednávaciu miestnosť.

11.0.0.15. Registratúrny plán

Systém umožní správu registratúrneho plánu pre súdy, predovšetkým však správu lehôt archivácie, registratúrnych znakov a príznakov trvalej archivácie pre
jednotlivé typy agiend.

11.0.0.16. Podpora príručnej registratúry
Systém bude podporovať správu tzv. príručnej registratúry, v ktorej sa ukladajú ukončené spisy po dobu dvoch rokov pred uložením do registratúrneho strediska.

11.0.0.17. Sledovanie archivačných lehôt
Systém umožní sledovanie archivačných lehôt pre jednotlivé spisy, pričom zároveň aktívne upozorňuje na spisy, ktorým sa lehota uloženia v registratúrnom stredisku
končí. Systém umožní tlačiť zoznam spisov určených na skartáciu alebo trvalú archiváciu.

11.0.0.18. Evidencia zapožičiavania spisov
Systém umožní evidenciu procesu zapožičiavania spisov (vyznačenie zapožičania, žiadateľa a lehotu zápožičky). Systém tiež bude podporovať generovanie a tlač
zoznamu zápožičiek podľa špeciálnych kritérií (podľa miesta uloženia spisu).

Informačné centrum
Systém podporí prácu na informačnom centre, umožní plánovať kalendár, pripraviť spisy na nahliadnutie, evidencia návštev, podpora prevodu do elektronickej
podoby.

11.0.0.19. Evidencia spisov odnesených na prácu v domácom prostredí
Systém umožní evidovať pohyb spisov pre prácu sudcu v domácom prostredí a to aj pre iné systémy na rezorte ako je napríklad bezpečný mobilný prístup.
Ak je
spis označený na bezpečný mobilný prístup ( cez systém BMP), je zakázane editovanie spisu a zároveň sa vyztvorí pre BMP jeho kryptovaná offline verzia
pripravená na prevzatie do mobilného zariadenia napríklad tabletu. Pri nasledujúcom spojení prebehne nahratie zmien, potvrdenie ich zápisu a spis sa stane
opätovne editovateľným. Podobný režim je nastavený aj pri vypožičaní spisu pre prácu v domácom prostredí systém ho označí za vypožičaný a eviduje jeho miesto
uloženia. Počas výpožičky je ďaľej možné sprístupnovať elektronický spis na čítanie a v prípade potreby príjmať do neho podania.

11.0.0.19.1. Centrálny pohľad pre predsedu súdu
Systém poskytne používateľovi (predseda súdu) centrálne používateľské rozhranie ("dashboard") pre prehľad o aktuálnom stave spravovaného súdu vrátane
špecializovaných ad-hoc štatistík. Bude obsahovať:
prehľad všetkých senátov a ich agendy
prehľad spisov pre senát
možnosť nahliadania do spisu
Systém umožní používateľovi evidovať opatrenie vydané predsedom súdu a referencovať naň súvisiaci úkon - napr. hromadné prerozdelenie agendy. K opatreniu
bude možné priradiť viacero takýchto úkonov.

11.0.0.19.2. Kontrolné tlačové zostavy
Systém sprístupní používateľovi (predseda súdu) reporty popisujúce základné výkonové ukazovatele súdu pre účely kontrolingu - reporty o rozhodnutiach,
pojednávaniach, úkonoch, nepublikovaných rozhodnutiach po právoplatnosti a.i.

11.0.0.19.3. Zmena zloženia pre spis
Systém umožní používateľovi (predseda súdu) upravovať zloženie senátu pre konkrétne súdne konanie / spis.

11.0.0.20. Podpora pre vyrúbenie poplatkov v rámci hromadnej výzvy
V rámci podpory vybavovania podaní (žalôb) od veľkých spoločností (napr. telekomunikačných) musí systém umožniť vyrúbenie poplatkov pre všetky spisy v rámci
podaní vo forme jedného hromadného platobného príkazu. Systém musí podporovať generovanie takéhoto platobného príkazu v dohodnutom formáte.

11.0.0.21. Prerozdeľovanie vecí
Systém podporí aj prerozdeľovanie vecí vedených v obchodnom registri. Zoznam zobrazí užívateľovi, dovolí mu vybrať podzoznam a ten potom prerozdelí medzi
vybrané senáty podľa požadovaných kritérií.

11.0.0.22. Podpora flexibilného workflow
Systém bude podporovať správu a modifikáciu workflow pre agendovo špecifické entity vystupujúce v rámci evidencie súdneho konania.

12. "Modul podpory zverejňovania údajov a obsahu"
12.0.0.23. Zverejňovanie
Systém bude vytvárať a následne zverejňovať údaje do rezortných a externých systémov, umožní zverejňovať nasledovné výstupy:
anonymizované súdne rozhodnutia
zoznam pojednávaní
reštančné veci
obsah pre obchodný vestník
výstupy zo štatistík

12.0.0.24. Podpora pre pracovníkov Infocentra
Systém poskytne používateľovi (pracovník infocentra) nástroje pre prípravu dokumentov a pre riadenie času na nahliadanie do spisu, rovnako umožní pracovníkovi
vytvoriť elektronickú verziu spisu na nahladnutie ak spis nebol prevedený do elektronickej podoby. Pracovník infocentra bude môcť poskytnúť tieto informácie pre
účely informovania zainteresovanej verejnosti.

13. "Modul automatizácie procesov systému CSSR"
Ulohou modulu je poskytnut podporu súdnym procesom, nahradiť manuálne spracovanie automatickým na miestach kde je to možné. Manuálne spracovanie
predstavuje pre súdne procesy úzke hrdlo a tak automatizácia priamo prispeje k naplneniu cieľov projektu, ktorým je skrátenie súdneho konania. Automatizácia bude
tiež použitá v prípadoch kde dochádza k častej a veľkej chybovosti.
Ďalej sú uvedené niektoré funkcie, ktoré budú v automatizácii vytvorené, ich plný rozsah bude predmetom detailnej funkčnej špecifikácie a hlavne následnych meraní
po nasadení procesného riadenia. V štúdii predpokladáme rozsah automatizácie na minimálne 3 zložitých uživateľských prípadov použita ( ako kandidáti su
navrhnutí : Automatizácia prepojenia medzi tvorbou dokumentu ako je rozhodnutie a vlastným systémom iS CSSR, podpora výpočtu súdnych poplatkov, podpora
inteligentného vyhľadávania zdrojov, podpora tlače a riadenia písomnosti v spise ) a 6 jednoduchších prípadov.

13.0.0.25. Vyhľadávanie spisov ( zložitá automatizácia)
Systém umožní komplexné vyhľadávanie spisov a pridružených entít podľa rôznych kritéri napríklad podľa účastníka, typu konania, sudcu, podľa poplatkov,
odvolania, atď. Vyhľadávanie bude schopné automaticky doplniť vyhľadávacie kritéria podľa rozpoznaného obsahu dokumentu ( napríklad doplní synonymá, právne
termíny, k zákonom bude schopné doplniť vyhlášky a pod. ). Táto funkcionalita bude použitá vo viacerých prípadoch, od prideľovania podaní až po vyhotovanie
rozsudku. Samotné vyhľadávanie

13.0.0.26. Automatizácia tlače ( zložitá automatizácia)

Systém umožní vytlačiť obálky pre osoby evidované v spise, zaznamená ich cenu a vytlačí ich na správne tlačiarne nakonfigurované podľa typu obálky, rovnako
umožní podľa stavu súdneho konania vytlačiť potrebné dokumenty pre jednotlivých účastníkov a pripraviť ich na doručovanie. Automatizácia a podpora tejto činnosti
predstavuje šetrenie času administratívnych pracovníkov.
Systém umožní vygenerovať a tlačiť poštový hárok pre hromadné podania. Systém by mal tiež podporovať integráciu so systémom Elektronického poštového hárku a
jeho vytvorenie pre hromadné podania priamo z CSSR.

13.0.0.27. Tabuľky a výpočty ( jednoduchšia automatizácia)
Systém poskytne používateľovi podporu v podobe kalkulačiek a tabuliek implementovaných na mieru pre rôzne aspekty súdneho konania na základe platných
predpisov (napr. výpočet dátumu právoplatnosti, výpočet odmeny advokáta a.i.). Ak je možné z dostupných údajov priamo údaj vložiť do súdneho spisu, tak bude
tento proces plne automatizovaný. Správna implementácia tejto funkcionality umožní vypočítať potrebný súdny poplatok a včas ho oznámiť účastníkom. Ak je
zaplatenie poplatku podmienkou pokračovania súdneho konania, tak automatizácia tohto kroku skráti súdne konanie o niekoľko dní.

13.0.0.28. Lustrácie ( jednoduchšia automatizácia)
Systém poskytne používateľské rozhranie pre formulovanie lustračných dopytov voči registrom sprístupnených v rámci Centrálnej lustračnej konzoly MSSR. Zároveň
umožní vizualizáciu odpovedí na lustračné dopyty a ich uloženie v rámci systému Elektronického súdneho spisu.Automatizácia lustrácii a odstránenie zbytočných
manuálnych krokov ušetrí pracovný čas a okrem toho poskytne presnejšie informácie potrebné na realizáciu procesnej podpory.

14. "Modul operatívnych výkazov"
14.0.0.29. Generovanie výkazov za obdobie
V súvislosti so zabezpečením plnenia úloh podľa § 72 ods. 1 písm. a) a § 73 ods. 1 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa vykonáva súdna štatistika.
Účelom štatistiky je prostredníctvom štatistického zisťovania zabezpečiť štatistické informácie potrebné na:
a) zefektívnenie súdneho konania,
b) operatívne riadenie rezortu,
c) hodnotenie kvality a rýchlosti súdneho konania a rozhodovania,
d) hodnotenie výsledkov práce súdov,
e) hodnotenie platnej právnej úpravy a prípravu návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
f) prípravu koncepčných a strategických materiálov ministerstva.

Štatistiku tvoria tieto okruhy:
a) štatistika o právoplatných výsledkoch súdneho konania,
b) štatistika o stave a pohybe jednotlivých druhov súdnych agend na súdoch.

Štatistika o stave a pohybe jednotlivých druhov súdnych agend na súdoch sleduje v jednotlivých druhoch súdnych agend došlé veci, ako aj priebeh a spôsob ich
vybavovania súdmi v jednotlivých štádiách súdneho konania.
Za výkon štatistiky na súde zodpovedá predseda príslušného súdu a v rozsahu jeho poverenia podpredseda súdu alebo riaditeľ správy príslušného súdu.
Zdrojom štatistických údajov pri štatistickom zisťovaní právoplatných výsledkov súdneho konania sú právoplatné súdne rozhodnutia, súdne spisy a súdne registre, z
ktorých sa podstatné informácie o každej právoplatne skončenej veci zaznamenávajú v aplikácii do vstupného formulára, ktorým je štatistický list.
Zdrojom štatistických údajov o stave a pohybe súdnych agend na súdoch je prvotná evidencia došlých vecí vedená v súdnych registroch a ďalších evidenčných
pomôckach, z ktorej sa vyhotovujú vstupné formuláre, ktorými sú pre štatistiku o stave a pohybe jednotlivých druhov súdnych agend na súdoch štatistické výkazy.

Systém umožní automatické generovanie štatistických výkazov za ľubovoľné obdobie. Generovanie bude možné na základe senátu, sudcu, agendy. Vykazujú sa
najmä veci prenesené, napadnuté, obživlé, rozhodnuté, vybavené a reštančné. Výkaz bude možné vytlačiť a tiež zobraziť zoznam spisov, ktoré sú spočítané pod
každým jednotlivým súčtom vo výkaze. Pred vlastným generovaním výkazov je potrebné vykonať verifikáciu údajov, upozorniť na možné nezrovnalosti . Táto "súdna
uzavierka" zabezpečí aby zmena údajov v budúcnosti bola auditovateľná a pod dohľadom dozorného úradnika, rovnako bude slúžiť na vyhodnotenie práce
jednotlivých úradnikov a poskytne údaje potrebné aj na prípadnu zmenu rozvrhu práce súdu.
Samotný modul vykonáva kontrolu, extrahuje dáta a transformuje existujúce dáta do požadovaných (napríklad na vytvorenie údaju o trvaní niektorého podprocesu je
potrebné vyhľadať požadované dokumenty a vytvoriť časový rozdiel medzi časovými značkami). Nad takto vytvorenými údajmi (mesačne cca 200 tis.) prebehne
generovanie a sumarizácia požadovaných výkazov pre potreby súdov a ministerstva ( 5 výkazov za každú agendu, výkazy za jednotlivých ľudí a prehľady za súdne
oddelenia )

14.0.0.30. Generovanie ročných výkazov sudcov
Ročný štatistický výkaz sudcu sa vyhotovuje podľa § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Výkaz vyhotovuje predseda súdu každoročne k 31.
marcu, pričom je súčasne povinný zabezpečiť jeho zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, každoročne do 30. apríla. Podľa
jednotlivých agiend sa uvádza počet pridelených a prerozdelených vecí, počet rozhodnutých vecí, vybavených vecí, nevybavených vecí, spôsob rozhodnutia a
priemerná výkonnosť.
Systém umožní automatické generovanie ročného výkazu sudcu. Bude integrovaný so ISVS Justičných štatistík (isvs_8473) za účelom zverejňovania ročných
výkazov sudcov.

Operatívne výkazy sa venujú priamo procesom na súde a ročný výkaz sudcu okrem údajov o súdnych prípadoch pridáva údaje z iných systémov ako je
personalistika (počet dní na školeniach, pojednávacie dni, odpracované dni) a vyžaduje iný spôsob spracovania.
Modul operatívnych výkazov v cieľovom stave sa bude týkať skôr manažérov a analytikov, cieľom je práve odbremeniť vyšších súdnych úradníkov a asistentov od
jeho používania a vytvárania. V dnešnom stave je to primárne úloha vyššieho súdneho úradníka a v čase spracovania sa venujú príprave najskúsenejší vyšší súdny
úradníci na súde a to takmer všetci čo de facto zastavuje prácu súdu.

15. "Modul elektronizácie rozhraní pre externé systémy"
15.0.0.31. Podpora prístupu z externých systémov
Systém bude vystavením webových služieb na rezortnej zbernici podporovať dotazy z externých systémov ako je napríklad Sociálna poisťovňa.

15.0.0.32. Podpora prístupu do externých systémov
Systém bude podporovať dopytovanie, správu dopytov a vizualizáciu odpovedí pre služby registrov publikovaných v rámci Centrálnej lustračnej konzoly (CLK) rezortu.

15.0.0.33. Integrácia na rezortný IAM
Systém bude za účelom autentifikácie a uloženia vybraných autorizačných informácií integrovaný s rezortným systémom IAM (Identity and Access management).

15.0.0.34. Správa používateľov a skupín
Systém umožní komplexnú správu používateľov a ich priradenia do rôznych skupín v spolupráci s rezortným modulom IAM.

15.0.0.35. Správa používateľských práv
Systém umožní flexibilnú správu používateľských práv s vysokou granularitou na úrovni jednotlivých komponentov grafického používateľského rozhrania.

15.0.0.36. Auditovanie a prehľad zásahov v rámci spisov

Systém umožní prehliadanie auditných záznamov generovaných pri zmene kritických atribútov entít v rámci systému vrátane ich komplexného filtrovania.

15.0.0.37. Notifikácie
Systém umožní automatické notifikovanie používateľov o udalostiach v systéme (došlé podania, zmeny, presun spisu na notifikovaného pracovníka a množstvo
ďalších). Taktiež poskytne podporu pre používateľskú zmenu nastavení notifikácií.

15.0.0.37.1. Integrácia so systémami GP SR
Systém umožní zasielanie vygenerovaného trestného listu na koncový bod webových služieb systémov GP SR.

16. "Modul externých integrácií"
Systém IS CSSR bude vyžadovať nasledovné integrácie ( podrobný zoznam integrácii je uvedený v kapitole biznis architektúra budúceho stavu)
Centrálna lustračná konzola MSSR (CLK) (primárne pre potreby funkčného celku Lustrácie a podpora požiadaviek externých systémov)
Rezortnú elektronickú podateľňu, (overovanie ZEP, získavanie podpísaného obsahu, príjem podaní)
eDesk / ÚPVS (príjem podaní, odosielanie vydaní)
rezortný systém pre manažment identít a prístupu (IAM) (manažment používateľov, autentifikácia, autorizácia)
Elektronický súdny spis (ESS) (ukladanie a získavanie obsahu spisu v el. podobe)
Sprístupňovanie ESS (ESSp) (zverejňovanie obsahu spisu pre účastníkov konania)
Univerzálne bezpečné úložisko súdnictva (UBÚS) (ukladanie a získavanie obsahu spisu v el. podobe)
Elektronický denník znalca (EDZ) (zasielanie požiadaviek na znaleckú činnosť)
Justičné štatistiky (JUS) (zverejňovanie štatistík)
Obchodný register (synchronizácia podaní, prideľovanie)
Tieto integrácie už síce dnes existujú ale pre technické obmedzenia nie sú použiteľné v budovanom systéme ( napríklad informácie o priebehu lustrácie sa zapisujú
priamo do komunikačnej databázy a nie volaním rozhrania ). Z pohľadu budúcej udržateľnosti systémov je potrebné integrácie navrhnúť podľa dnešných
architektonických pravidiel ako integračné služby cez biznis zbernicu rezortu.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-4.1, Q-4.2, Q-4.3, Q-4.4, Q-4.5, Q-4.6, Q-4.7, Q-4.8

• Q-4.1: Miera flexibility riešenia.
• Q-4.2: Integrácia modulov – procesná a dátová integrácia pre všetky moduly v optimálnom režime s rýchlou výmenou dát
• Q-4.3: Miera inovatívnosti riešenia: využitie najnovších technológií, automatizácia procesov, elektronizácia dokumentov.
• Q-4.4: Univerzálny dátový model pre všetky súdy a ich výstupy.
• Q-4.5: Procesy je možné nastavovať prostredníctvom diagramov a biznis notácie.
• Q-4.6: Riešenie podporuje operatívne výkazy.
• Q-4.7: Užívateľské rozhranie je príjemné, umožňuje kontinuálnu prácu bez nutnosti prepínania aplikácii (riešenie podporuje single-sign-on),
• Q-4.8: Miera hybridnosti klientskej aplikácie (miera lokálne ukladaných údajov a online získavaných dát) ako prostriedok pre maximálnu rýchlosť práce so systémom
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-4.1, R-4.2, R-4.3, R-4.4

• R-4.1: Riešenie nebude dostatočne flexibilné.
• R-4.2: Interná integrácia modulov nebude dôsledná.
• R-4.3: Integrácia s externým prostredím bude náročnejšia ako je odhadované v implementácii.
• R-4.4: Migrácia do centralizovanej databázy prinesie neočakávané komplikácie a znemožní používanie nových aplikácii.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká

-

• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality
• Tabuľka 11 Informačné systémy (ISVS)
• Tabuľka 12 Aplikačné služby

16.2.2. Technologická architektúra

Tabuľka 20 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis
Nasadenie Centralizovaného systému súdneho riadenia bude vyžadovať nasledujúce cloudové služby IaaS. Keďže CSSR bude prevádzkovaný v
dvoch inštanciách (obe v cloude MF SR), budú sa využívať služby duálnych datacentier.

16.2.2.0.2. Služby IaaS využívané vo vládnom cloude pre CSSR:
1.1 Virtuálny server 64 CPU
1.2 .1 Diskový priestor TIER 1, 10 GB
1.2.1 Diskový priestor TIER 2, 80 TB
1.3.1 Pripojenie siete (Pripojenie siete: Govnet a Interne, MVNET).

Služby PaaS a SaS budú využité podľa dostupnosti v čase realizácie, v štúdii sa predpokladá ich využitie ale súčasne bude podľa potreby
rozpracovaná v analýze aj varianta bez ich využitia.

Obrázok 11: Služby IaaS a PaaS, ktoré sú predpokladané

Obrázok 12: Aplikačný pohľad a technologické komponenty

Pre úspešné nasadenie a prevádzku systému sa tiež odporúča využitie nasledujúcich eGovernment cloudových služieb PaaS ak budú dostupné:
• Služby konfiguračného manažmentu,
• Služby pre riadenie procesu nasadzovania nových verzií a ich aktualizácie,
• Služby vývojového aplikačného manažmentu a testovacieho prostredia,
• Správu testovacích scenárov a plánovanie testov,
• Služby správy a konfigurácie softvéru,
• Služby pre dohľad nad plynulou a bezpečnou prevádzkou systému.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-5.1, Q-5.2, Q-5.3, Q-5.4, Q-5.5

• Q-5.1: Jednoduchosť a rýchlosť prihlásenia používateľa.
• Q-5.2: Riešenie prístupovej siete.
• Q-5.3: Manažment používateľov
• Q-5.4: Rýchla odozva systému (XX ms) pri maximálnom zaťažení
• Q-5.5: Konzistencia dát bez možnosti neodhaliteľnej manipulácie dát
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-5.1, R-5.2, R-5.3, R-5.4

• R-5.1: Problémy pri migrácii údajov v celom rozsahu z distribuovaných systémov do nového riešenia
• R-5.2: Zložitosť a časová náročnosť riešenia s využitím len existujúcich IaaS služieb (PaaS sa môžu výrazne oneskoriť)
• R-5.3: Neuspokojivá škálovateľnosť riešenia
• R-5.4: Nedostatočne rýchle internetové pripojenie pri použití tenkého klienta
• R-5.5: Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká

-

• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality

16.2.2.1. Implementácia a migrácia
Tabuľka 21 Implementácia a migrácia
Súhrnný popis
Implementácia bude prebiehať v súčinnosti zapojených subjektov, predovšetkým okresných a krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a
Najvyššieho súdu SR. Garant (MS SR) zabezpečí vybudovanie centrálneho informačného systému, jeho služby a prednastaví jednotné procesy.
Súdy budú následne motivované spolupracovať pri presnom nastavení procesov a migrácii dát do pripraveného prostredia, ako i následnom
testovaní a školení používateľov. Cieľom je presadiť myšlienku, že súdy a sudcovia si nastavujú systém sami pre seba, aby im maximálne vyhovoval
v praxi.
Samotné projektové riadenie bude zabezpečovať rezort MS SR, ktorý nastaví procesy a metodiky pre projekt v spolupráci s budúcim dodávateľom
riešenia.
V rámci implementácie je veľmi dôležité, aby bola definovaná jedna konkrétna osoba/pozícia strategického manažéra na strane MS SR, ktorý má
zodpovednosť za koordináciu všetkých stakeholderov, ktorí prichádzajú do kontaktu s novým systémom súdneho riadenia.

1. Na úvod prebehne inicializačná fáza, ktorej výsledkom bude Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“), ktorá nastaví
a upresní postup realizácie.
Vlastná Implementácia CSSR je rozdelená do viacerých streamov, v každom streame prebehnú fázy:
Analýza a dizajn, ktorej výsledkom bude nasledovný set dokumentov: Detailná funkčná špecifikácie riešenia (DFŠ), detailný popis biznis procesov,
detailný popis funkcionality,
Detailná technická špecifikácia, technická architektúra – časť fyzická architektúra, špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov,
špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností, špecifikácia technologických riešení a predpokladov
na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek, Akceptačné kritériá ( vrátane testovacích scenárov a UAT )
Implementácia služieb. Implementácia prebehne inkrementálnym spôsobom, na základe analýzy prebehne vytvorenie prvej verzie a následne po
testovaní a užívateľských testoch prebehne druhá a tretia iterácia, ktorá zabezpečí inkrementálne vytvorenie prvej produkčnej verzie. Výstupom fázy
je produkčná verzia modulu.
Testovanie služieb. Testovanie na úrovni vývoja prebieha súčasne s implementáciou, samotné testovanie po vytvorení prvej verzie prebieha
v spolupráci s užívateľmi a končí akceptačným testovaním produkčnej verzie.
Výstupom fázy budú akceptačné testy
Nasadenie. Vlastné nasadenie prebehne do testovacieho a produkčného prostredia podľa harmonogramu odsúhlaseného v PID.
Výstupom fázy sú: Používateľská dokumentácia, Administrátorská dokumentácia, Integračná dokumentácia.
Koordinácia a kontrola kvality. Výstupom tejto fázy bud protokoly o súlade s požiadavkami kvality

Streamy (moduly riešenia) :
Správa súdnych registrov
Administrácia súdu
Automatizácia procesov systému CSSR
Elektronizácia rozhraní pre externé systémy
Externé integrácie
Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam
Migrácia dokumentov
Operatívne výkazy
Podpora zverejňovania údajov a obsahu
Prideľovanie došlých podaní
Procesná podpora súdnych konaní
Predpokladané trvanie každého modulu je v prílohe CBA. Vzhľadom na snahu o agilné metódy dodávky začne ich analýza súčasne.

Samotná implementácia projektu má len závislosť od Centrálnej evidencie rozhodnutí (https://data.gov.sk/id/egov/project/308), nie je však evidovaná
ako kritická vzhľadom na fakt, že CSSR je len poskytovateľom údajov nie ich konzumentom. Prípadne oneskorenie tak neohrozí plánovane ciele
CSSR.
Budovanie CSSR je navrhované realizovať podľa nasledovných princípov:
- postupné nahrádzanie súčasné prevádzkovaných modulov za novo implementované moduly,
- každý nový modul bude po otestovaní nasadený do prevádzky na všetky súdy súčasne,
- nové moduly budú komunikovať na novobudovanú centralizovanú databázu
- súbežne s implementáciou tak, aby dokázala plniť potreby na dáta pre nové moduly súdneho manažmentu
- V rámci projektu je nevyhnutné nastaviť procesy čistenia údajov a dôsledne a efektívne realizovať túto aktivitu
Celkové trvanie projektu je plánované na 36 mesiacov:
Súčasťou implementácie je Migrácia údajov z lokalít súdov, migrácia a jej plánovanie je pre úspech projektu kľúčova. Analýza migrácie začne
spoločne s analýzou ostatných streamov. :
Analýza existujúcich údajov, cieľom tejto úvodnej analýzy bude navrhnúť optimálne stratégie pre prenos a konsolidáciu údajov.
Príprava migračných skriptov,
Testovanie scriptov a identifikácia nedostatkov na vybraných dátach a súdoch - Tento krok prebehne iteratívne viac krát, kým nebude
dosiahnutá uspokojivá úroveň kvality migrovaných údajov
Vlastná migrácia po jednotlivých súdoch, oprava chýb - tento krok prebehne až po nasadení nevyhnutných modulov (Správa súdnych registrov,
Pridelovanie došlých konaní, Integrovaný príjem podaní)
Postprocesing a ukončenie automatickej migrácie. Predpokladá sa, že časť údajov nebude možne automaticky preniesť a bude potrebné
vykonať manuálnu opravu a kontrolu.
Tieto predpoklady a princípy budú upresnené aj v príprave verejného obstarávania, ktoré má rešpektovať potrebu postupnej dodávky modulov do
produkčnej prevádzky a tomu prispôsobiť aj projektové a fakturačné míľlniky. Projektové a následne aj fakturačné míľniky budú nastavené pre fázy
a streamy riešenia.
Indikatívny harmonogram
Predpokladaná doba trvania hlavných aktivít projektu je 36 mesiacov
Projekt bude realizovaný formou hlavných aktivít a podporných aktivít tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa finančných prostriedkov z OP II
Prioritná os 7.
Hlavné aktivity projektu budú realizovaný v šiestich fázach, čo umožní postupné nasadzovanie výstupov do prevádzky.
Fáza I. – Koncepčný návrh, vstupná analýza realizovaná v zmysle TOGAF
Doba: od T do T+ 6m
Výstupy Fázy I:
Schválená koncepčný návrh realizácie CSSR
Úvodná správa (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“)

Zoznam požiadaviek
Akceptačné kritériá
Rámcová špecifikácie riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu)
Biznis architektúra
Aplikačná architektúra
Technologická architektúra – časť systémová architektúra
Plán projektu
Detailný harmonogram dodávok a platobných míľnikov
Organizačná štruktúra projektu
Komunikačný plán projektu
Plán kvality projektu
Manažment kvality výstupov
Manažment rizík
Manažment otvorených otázok
Manažment projektových úloh
Migračný koncept
Stratégia testovania
Plán testovania
Návrh testovacích scenárov a prípadov
Fáza II. Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam
Doba: od T+3 do T+12
Výstupy Fázy II
Modul Integrovaný príjem podaní k súdnym konaniam z nasadený do produkčnej prevádzky.
Ukončená Migrácia fázy II, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.

Fáza III.
Doba: od T+3 do T+18
Výstupy Fázy III
Modul Prideľovanie došlých podaní a modul Administrácia súdu nasadený do produkčnej prevádzky.
Ukončená Migrácia fázy III, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.
Fáza IV.
Doba: od T+6 do T+24
Výstupy Fázy IV
Modul Správa súdnych registrov a procesná podpora súdnych konaní nasadený do produkčnej prevádzky
Ukončená Migrácia fázy IV, funkčné prepojenie na existujúci súdny manažment.

Fáza V.
Doba: od T+6 do T+30
Výstupy Fázy V
Modul Podpora zverejňovania údajov a obsahu, modul elektronizácia rozhraní pre externé systémy a externé integrácie nasadené do produkčnej
prevádzky
Ukončená Migrácia fázy V, funkčné odstavenie existujúceho súdneho manažmentu.

Fáza VI.
Doba: od T+12 do T+36
Výstupy Fázy VI
Modul Automatizácie procesov systému CSSR a modul operatívnych výkazov nasadený do produkčnej prevádzky.

Ukončená Migrácia fázy VI

Projektové riadenie a publicita
Doba: do T+36
Výstupy:
Riadenie projektu
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. V rámci projektu budú stanovené základne role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný
projektový manažér za stranu Sociálnej poisťovne, ako aj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami.
Publicita a informovanosť
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v
Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Indikatívny harmonogram VO
Jún/Júl 2019

príprava podkladov pre VO

Júl / August 2019

Vyhlásenie VO

Február 2020

Ukončenie VO

Marec 2020

Podpis zmluvy

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint

Projektové vedenie, komunikačné pravidlá a metodiky
V rámci projektu takéhoto rozsahu bude potrebné v rámci spustenia projektu definovať vedúcich jednotlivých projektových tímov na strane gestora
ako aj budúceho dodávateľa riešenia. Medzi týmito osobami bude definovaná hierarchická komunikačná matica a eskalačné mechanizmy. Pre
jednotlivé fázy projektu budú definované používané metodiky a schválené očakávané čiastkové výstupy realizácie.
Na strane rezortu MSSR je kľúčové definovať pozíciu strategického manažéra, ktorý má zodpovednosť za koordináciu stakeholderov, ktorí budú
ovplyvnení zavádzaním nového informačného systému súdneho riadenia, a komunikáciu predovšetkým vo vzťahu rezort MSSR vs. jednotlivé súdy.

Implementácia riešenia
Samotnú implementáciu riešenia bude potrebné rozfázovať a definovať jej míľniky a pracovné verzie výsledného softvéru. Implementáciu je
vzhľadom na rozsah potrebné rozčleniť a nespoliehať sa len na finálnu verziu, t.j. uplatniť aj agilné metodiky a prispôsobiť ich špecifickým potrebám
projektu.

Plán migrácie ekonomickej agendy povinných osôb
Príprava plánu migrácie dát z lokalít jednotlivých súdov je kľúčová pre efektívnu realizáciu a úspech projektu. Plán a prioritizácia migrácie súdov budú
pripravované na 2 roky, s predpokladanou ročnou aktualizáciou. Ako kritéria pre zostavovanie plánu je možné stanoviť:
Kritérium 1 – veľkosť dát,
Kritérium 2 – predpokladaná kvalita,
Kritérium 3 – príbuznosť s už migrovanými typmi dát.

Realizácia migrácie
Samotnú migráciu bude potrebné rozčleniť na podfázy: iniciálna, tranzitívna (prechodná) a finálna, čím bude možné dosiahnuť konsolidáciu dát a ich
kompatibilitu s navrhnutou centrálnou databázou. Počas realizácie migrácie bude nevyhnutné definovať kontroly na vstupné dáta a vykonávať ich
systematické čistenie a zvyšovanie kvality.
Samostatnou činnosťou v rámci migrácie by malo byť stotožňovane a zjednocovanie aktuálne evidovaných účastníkov konaní. Tieto kroky je
potrebné riešiť využitím referenčných registrov a ich systémových nástrojov a pravidiel doplnených o špecifiká súdnych konaní a ich evidencie.
Aktivita by mala byť riešená v spolupráci s ŠÚ SR ako gestorom Registra právnických osôb.

Kritéria kvality

Spresnenie ritérií kvality: Q-6.1, Q-6.2, Q-6.3, Q-6.4, Q-6.5

Q-6.1: Plnenie definovaných míľnikov podľa projektového plánu pri dosiahnutí očakávanej kvality výstupov.
Q-6.2: Prehľadná, presná a aktualizovaná dokumentácia:
užívateľská a školiaca dokumentácia umožňuje rýchle pochopenie problematiky a slúži ako nástroj pre efektívnu migráciu do CSSR.
projektová dokumentácia je pripravená v súlade s požiadavkami operačných programov OPII a OPEVS a ich koordinačným mechanizmom.
Q-6.3: Medzinárodný štandard pri riadení projektov: projekty sú riadené na základe uznávanej metodiky.
Q-6.4: Rýchlosť, s akou je možné nasadiť riešenie pre súd vrátane migrácie dát.
Q-6.5: Plánovanie postupu migrácie je presné: úroveň detailu a konzistentnosť plánu migrácie (v rátane metodiky jeho prípravy).
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-6.1, R-6.2. R-6.3, R-6.4, R-6.5

• R-6.1: Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti pre tak rozsiahle riešenie
• R-6.2: Príprava a spracovanie dát pre migráciu bude problematická.
• R-6.4: Harmonogram počíta s viacerými paralelnými projektmi financovanými z OPII a z OPEVS,
• R-6.5: Závislosť na vybudovaní eGov cloudu, ako podmienky pre realizáciu technologickej časti riešenia.
• R-6.6: Závislosť na externých integračných partneroch a budovaných centrálnych komponentoch.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká
• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality
• Tabuľka 14 Harmonogram projektu

-

16.2.3. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 22 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 122/2013 o ochrane
osobných údajov, zákon č. 275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek
prevádzkovateľa systému.
Bezpečnostná architektúra bude vychádzať z týchto pravidiel a v rámci pripraveného Bezpečnostného projektu a zámeru, ktorého vypracovanie a
aplikovanie bude podmienkou sprevádzkovania navrhovaných nových, či rozvíjaných systémov. Výstupmi Bezpečnostného projektu budú najmä
návrhy postupov pre riadenie prístupov, výkon prevádzky, riešenia incidentov, havarijné plánovanie, implementácie bezpečných zmien a
monitorovanie SLA. Návrhy postupov budú zosúladené s už aplikovanými postupmi informačných systémov ÚPVII a ÚV SR. Samozrejme bude
potrebné zohľadniť aj špecifiká vládneho cloudu.
Formálne bude prebiehať kontrola v spolupráci s UPVII pred nasadením do rutinnej prevádzky a audit bezpečnosti bude súčasťou riadenia
bezpečnosti v rezorte.

Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni v čo najvyššej možnej miere využívať existujúce bezpečnostné politiky,
komponenty a technológie nasadzované centralizovane v rámci budovanej aplikačnej architektúry konceptu eJustice, ako aj v rámci eGov
cloudového riešenia.
• Používatelia budú mať prístup do spisov centralizovaného riešenia na základe územného priradenia, postavenia na súde, rolí a rozdelenie spisov v
procesoch
Jednotlivé služby budú poskytované prostredníctvom komunikačných kanálov (biznis rozhraní) osobne aj elektronicky, pričom budovaný systém
umožní plnohodnotnú elektronickú komunikáciu všetkým účastníkom konaní.
Pre osoby s nižšou digitálnou gramotnosťou alebo bez dostupnosti digitálnych zariadení bude stále umožnený osobný alebo listinný styk na súdoch,
predovšetkým v podobe Infocentra, čo je špecializované oddelenie na každom súde pre poskytovanie informácii osobne.

Z hľadiska týchto komponentov budú v bezpečnostnej architektúre využívané nasledujúce mechanizmy:
Autentifikácia používateľov – interných a externých s využitím mechanizmov podporovaných rezortným centralizovaným autentifikačným
modulom (IAM).. Pre interných používateľov sa využijú služby Active Directory. Pre externých používateľov je k dispozícii autentifikácia cez eID,
alternatívne aj využitím služby tokenu pre používateľov bez eID. Možnosť použitia certifikátu pre mobilné zariadenie, pri pripojení cez VPN.
Riadenie prístupu pre oprávnených používateľov – na základe rolí používateľa vychádzajúcej z organizačného a územného začlenenia,
podporované autentifikačným modulom
Autorizácia úkonov – bude realizované prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate. Bude
používaná infraštruktúra modulu PKI pre aplikácie pre vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej
pečate, ako aj vydávanie mandátnych certifikátov prevádzkovanými registračnými autoritami.
Logovanie činností – bude zabezpečené centralizované zaznamenávanie činnosti jednotlivých používateľov s využitím mechanizmov na
vyhodnocovanie záznamov a identifikácie bezpečnostných incidentov.
Zabezpečenie sieťovej komunikácie pri prístupe k systému – budú využité mechanizmy pre budovanie sietí rezortu spravodlivosti, agendové
aplikácie budú dostupné len z internej siete,
Ochrana proti škodlivému kódu a bezpečnostným prienikom – budú využívané centralizované riešenia na ochranu prevádzkového prostredia,
v ktorom bude aplikácia prevádzkovaná
Služby informačnej a kybernetickej bezpečnosti eGovernment cloudu na infraštruktúrnej úrovni.

Obrázok 12: Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Realizácia riešenia CSSR si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej
bezpečnosti. Systém musí byť realizovaný v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy. Implementácia a prevádzka systému musí v oblasti bezpečnosti brať do úvahy aj schválený zámer zákona o informačnej bezpečnosti.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-7.1, Q-7.2, Q-7.3

• Q-7.1: Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti,
• Q-7.2: Úspešne vykonané penetračné testy zo zoznamu odporúčaných testov,
• Q-7.3: Vypracované bezpečnostné politiky, ktoré sú zavedené do praxe.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-7.1, R-7.2

• R-7.1: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky.
• R-7.2: Nedostatočné vybudovanie bezpečnostných technológií a komponentov v eGovernment cloude v čase spustenia projektu
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká

-

• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality

16.2.4. Prevádzka
Tabuľka 23 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis
Realizácia riešenia si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej
bezpečnosti. Riešené IS a na ne naviazané služby v projekte CSSR musia byť realizované v súlade s týmito predpismi:
• Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o dôveryhodných službách),
• Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,
• Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
Systémy vybudované v rámci projektu CSSR budú tvoriť centrálny informačný systému súdov. Ten je potrebný budovať a prevádzkovať tak, aby
spĺňal požiadavky na vysokú dostupnosť a obnoviteľnosť v prípade živelných udalostí a iných katastrof. V rámci projektu je z toho dôvodu uvažované
okrem primárneho dátového úložiska aj záložné stredisko, teritoriálne dostatočne vzdialené od centrálneho strediska. Výpočtové kapacity záložného
strediska môžu byť štandardne prevádzkované v obmedzenom režime a dimenzované na núdzové prevzatie kľúčových funkcií primárneho centra.

16.2.4.0.1. Metodická a aplikačná podpora
• Navrhuje sa využitie trojvrstvovej úrovne podpory:
podpora prvej úrovne (L1) bude zabezpečovaná gestorom riešenia – dedikovaným oddelením v gescii MSSR,
aplikačná podpora druhej úrovne (L2) bude poskytovaná špecializovanými používateľmi rôznych oddelení, na ktorých budú smerované hlásenia
spracovan= prvou úrovňou
tretia úroveň podpory (L3), bude pokrývaná pracovníkmi externej podpory dodávateľa,
samostatnú úroveň podpory bude zabezpečovať Centrum podpory užívateľov zavedené v eGov cloude, ktoré bude riešiť predovšetkým
infraštruktúrne a technologické požiadavky.

• V rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem a identifikácia požiadaviek s následným smerovaním na konkrétneho riešiteľa. Druhá úroveň
podpory bude rozdelená na viac oblastí podľa funkcie systému.
• Prevádzkovanie podpory druhej a tretej úrovne bude personálne zabezpečené dostatočným počtom riešiteľov, ktorých počet bude upravované v
závislosti od nárastu potrieb systému.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

V rámci metodickej podpory bude tím podpory realizovať:
• zabezpečovanie a poskytovanie odbornej prípravy a školení užívateľov služieb CSSR,
• tvorbu záväzných metodík a poskytovanie odborných rád a usmernení a publikovanie best-practice postupov pre používateľov,
• evidenciu poskytovanej podpory a na základe analýzy jej obsahu a štruktúry návrh realizácie úsporných, optimalizačných a racionalizačných
opatrení.

16.2.4.0.2. Prevádzkové dopady u povinných osôb
Počas príprav projektu CSSR a jeho ďalších fáz je nutné postupne definovať štandardizované procesy pre prácu s centrálnym systémom pre všetky
zapojené súdy. Pracovníci súdov si budú musieť zvyknúť na prácu v novom prostredí a odlišné pracovné postupy, ak bude dohodnutá ich zmena vo
fáze analýzy. Systém bude tiež vyžadovať nastavenie KPI a metód monitoringu kvality poskytovaných služieb.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q-8.1, Q-8.2, Q-8.3, Q-8.4.

• Q-8.1: SLA v kľúčových parametroch bude dodržaná podľa návrhu pre všetky služby • Q-8.2: Incidenty na aplikačnej úrovni budú významne klesať
počas doby používania systému • Q-8.3: Metodická podpora a manažment zmien zabezpečí, že kvalita a efektivita procesov budú kontinuálne
narastať počas doby využívania systému • Q-8.4: K dispozícií budú testovacie a školiace prostredie pre používateľov služieb

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-8.1, R-8.2, R-8.3

• R-8.1: Služby nebudú poskytovaná v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne) • R-8.2: Organizačné
zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou • R-8.3: Reakcia na vyriešenie
metodicko-procesnej požiadavky bude príliš dlhá a ťažkopádna
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

• Tabuľka 2 Riziká

-

• Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality

17. Ekonomická analýza
Tabuľka 24 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis
Projekt prináša priame výhody pre všetkých pracovníkov súdov, sudcov, orgánov riadenia a správy súdov ako aj verejnosti, pre ktorých sa zrýchlením súdnych konaní a ich skvalitnením zlepší prístup k spravodlivosti. Prospech z projektu bude mať i štát, ktorý nebude zaväzovaný na náhradu škody v dôsledku prieťahov v súdnych konaniach, resp. v dôsledku nesprávneho
úradného postupu súdov.

Projekt je tiež príspevkom k plneniu odporúčaní Rady Európskej únie na zlepšenie účinnosti súdneho systému.

Na základe analýzy nákladov a prínosov je možné určiť čistú súčasnú hodnotu vo výške 91 970 634,10 EUR, pričom ide o najlepšie riešenie z uvažovaných alternatív (alternatíva C). V CBA sú uvedené prínosy, ktoré je možné podložiť meraním. Ide o skrátenie času pri príprave sudcu na pojednávanie, skrátenie času pri evidovaní rozhodnutí a skrátenie času potrebného na
tvorbu štatistík.

Na základe štatistických údajov MS SR (zdroj: Analytické oddelenie, Ministerstvo spravodlivosti SR), bol rozsah nápadu (nápad, t.j. počet došlých vecí, ktoré musí súd rozhodnúť) na súdoch v SR za rok 2018 počet 734 920 vecí (vec, t.j. konkrétny obsah súdneho prípadu, prebieha konanie v danej konkrétnej veci) za okresné a krajské súdy. Pre určenie prínosov v rámci CBA
v roku t4 a ďalej t.j. po ukončení projektu vychádzame z počtu 734 920 nápadov ročne, pričom v každom ďalšom roku je zohľadnený trend nárastu o 5%. Pričom prínosy sú počítané pre približne polovicu týchto nápadov, t.j. 464 342 nápadov ročne v roku t4, pričom v každom ďalšom roku je zohľadnený trend nárastu o 5% (nezohľadňujú sa veci týkajúce sa exekúcií a zápisov
do obchodného registra).

Každý nápad na súd spustí vlastné konanie a tak úspory z automatizácie sú závisle práve od počtu týchto konaní.

Úspory v CBA boli uvedené len pre 3 konkrétne oblasti, ktoré sa dali odmerať, vzhľadom na to, že už tieto úspory viac ako oprávňujú realizáciu projektu, ďalšie prínosy a ich úspory neboli vyčíslované.

1. Meranie úspory času pri príprave pojednávania. Pred prípravou pojednávania a pri štúdiu spisov sudca vykoná vyhľadanie podobných prípadov a túto časť je možné skrátiť automatickým vyhľadaním. Pri príprave pojednávania sa ušetrený čas sudcu meria
v hodinách, pričom priemerne príprava trvá 3 hodiny (na základe vykonaných meraní na vybraných 30 prípadoch v rámci Okresného súdu Bratislava III). Plánovaná hodnota sa skráti na 1 hodinu (predpokladáme, že systém nebude schopný na začiatku vyhľadať všetko, bude potrebný určitý čas na jeho vyladenie, preto konzervatívnym odhadom predpokladáme
nevyhnytný čas na prípravu v trvaní 1 hodiny) potrebnú na prípravu pojednávania pri zavedení automatizovaného vyhľadávania s nábehom v treťom roku. Táto úspora času bola finančne výčíslená zohľadňujúc mzdu pracovníkov na počet nápadov 464 342 v roku t4 a v následných rokov z ročného počtu nápadov pri zohľadnení trendu nárastu o 5% ročne.

2. Pri evidovaní rozhodnutia je potrebné dokument vo worde správne rozdeliť a vložiť do systému. Ak bude rozhodnutie už vytvárané ako štruktúrované, tak bude možné túto akciu urobiť plne automaticky. Pri evidovaní rozhodnutí úradníkmi súdu do systému sa optimálne celkom odstráni čas (tzn. čas bude 0 minút) evidencie rozhodnutia, ktoré dnes trvá 30 minút (na základe
vykonaných meraní na vybraných 30 prípadoch v rámci Okresného súdu Bratislava III), avšak predpokladáme, že v prvých rokoch po zavedení systému bude potrebné naladenie systému, zvýšená kontrola správnosti spracovania údajov, preto konzervatívnym odhadom stanovujeme čas na evidenciu rozhodnutí na 9 minút v prvých rokoch a následne od tretieho roku sa skráti
priemerný čas na cca. 8 minút. Táto úspora času bola finančne výčíslená zohľadňujúc mzdu pracovníkov na počet nápadov 464 342 v roku t4 a v následných rokov z ročného počtu nápadov pri zohľadnení trendu nárastu o 5% ročne.

3. Ďalším prínosom je ušetrený čas potrebný na vypracovanie potrebných súdnych výkazov meraný v jednotke FTE. Pričom v súčasnosti sa štatistikám venuje počet úradníkov 7 na jeden súd (SPRÁVA EFEKTÍVNOSŤ A KVALITA SLOVENSKÉHO SÚDNEHO SYSTÉMU HODNOTENIE A ODPORÚČANIA NA ZÁKLADE NÁSTROJOV CEPEJ, str. 79). Celkový počet súdov je
64, t.j. celkový počet 448 FTE. Realizáciou projektu sa tento s postupným nábehom skráti v piatom roku na 1 úradníka na jednom súde, t.j. výsledná hodnota je 64 FTE. Predpokladom na takúto úsporu je zavedenie CSSR, ktoré zmenou prístupu z evidenčného na procesný bude garantovať správnosť a aktuálnosť údajov.

Úspora času vo vyjadrení FTE (FTE – práca úradníkov) bude v roku t4 hodnota 348,13 a následne v ďalších rokoch bude mať rastúci trend až v roku t10 dosiahne hodnotu 507,46. Táto úspora bude využitá na konkurznú agendu ako aj občiansku a obchodnú, kde sa presunú ušetrené zdroje. Pracovníci súdov, ktorých pracovný fond bude ušetrený a budú sa venovať konkurznej
agende, budú vykonávať úkony v konkurznom konaní ako napr. zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu, komunikácia s jednotlivými účastníkmi konkurzu, vyzývať na zaplatenie súdneho poplatku za prihlášku do konkurného konania, vyhotovovať rozhodnutia o upovedomení konkurzného veriteľa neprítomného na prieskumnom pojednávaní o popretí pohľadávky a určení
lehoty na podanie žaloby, viesť schôdzu konkurzných veriteľov a pod. V oblasti občianskej a obchodnej agendy, budú vykonávať úkony ako napr. konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu a o zrušení platobného rozkazu, rozhodovať v konaní o dedičstve, taktiež činnosti týkajúce sa napr. rozhodovania o výške náhrady trov konania, pokute a poriadkovej pokute, súdnych
poplatkoch, prípustnosti vstupu intervieneta, prerušení konania, ďalej úkony týkajúce sa dožiadaní, úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu, úkony súvisiace s prípravou pojednávania, prípravy rozhodnutí pre sudcu a pod.

Práve nedostatok a časová náročnosť dnes predstavuje prekážku pri rychlejšom konaní v obchodných veciach.

.

.

Ďalšie prínosy, ktoré neboli vyčíslované a z dôvodu náročnosti ich merania neboli ani zmerané:

Zefektívnenie činností súdnictva tým, že sa zvýši produktivita práce vďaka automatizácii, rozdeleniu úloh, štandardizácii postupov. Vyššia produktivita je ďaľšia úspora úradnickej práce a pri správnom riadení súdu povedie k skráteniu súdnych konaní. Tento prínos je možné len odhadnúť a nie zmerať vopred, preto nebol kvantifikovanýv CBA.
Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním informácií o podobných súdnych prípadoch. Tento prínos priamo vedie k vyššej kvalite rozhodnutí, čo ma priamy dopad na všetkých účastníkov konania a prispieva k lepšiemu podnikateľskému prostrediu. Pre nejasnú metodiku vyčíslovania podobných prínosoov je bez kvantifikácie
Úspora času občanov a podnikateľov pri elektronických podaniach na súdne konania, nie je nutné chodiť osobne, zasielať poštou, pričom možu svoj čas venovať iným činnostiam. Tento prínos je spoločný pre všetky systémy verejnej správy, v prípade MS SR boli mnohé kroky už elektronizované, ich využívanie a rozširovanie penetrácie je závisle od kvality
backendových služieb. Rozdeliť pomer prínosov na jednotlivé systémy by zrejme bolo možné ale vzhľadom že toto nie je základny cieľ projektu a jeho prínosy sú primárne v inej oblasti tak nebol vyčísleny. Uvedené prínosy sa vykazujú v inom projekte (Rozvoj elektronických služieb súdnictva)
Znížene pokút za prieťahy, čo sa dosiahne vďaka zefektívneniu činností súdnictva, zlepšením analytických a kontrolných mechanizmo, eskaláciou termínov v otvorených súdnych konaniach (notifikácie o blížiacej sa lehote) Suma "pokút" úhrad primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je
ročne približne 800 tis EUR (vynimočne može prekročiť ale aj čiastku 2 mil. ), ale ide často o prípady staršie ako 10 rokov, zmena systému tak prinesie finačnú úsporu až mimo obdobia na ktorú sa spracováva CBA
Efektívnejšie využívanie a zdieľanie zdrojov (napr. pracovné kapacity)
Zlepšenie riadenia ľudských zdrojov, pričom príde k rastu kvality ľudského kapitálu. Zlepšenie prístupu k rozhodovaniu o zámeroch a plánoch súdu týkajúcich sa ľudských zdrojov – charakteru ich zamestnávania, stratégie, politiky a praxe získavania, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, riadenia pracovného výkonu, odmeňovania a pracovných vzťahov. Zlepšenie
sa týka dlhodobých, všeobecných a komplexne chápaných cieľov v oblasti ľudských zdrojov a riadenia pracovníkov, ktoré majú podporovať dosahovanie cieľov súdu a zároveň viesť k spokojnosti a rozvoju zamestnancov.
Zlepšenie kvality manažérskych rozhodnutí, konsolidáciou informácií a rýchlejším prístupom k informáciám. Kvalita rozhodovania má vplyv na výkonnosť a efektivitu súdov a to aj bez ohľadu na to, či ide o rozhodovanie strategického alebo operatívneho charakteru. Preto je dôležité, aby si každý vedúci predstaviteľ súdu osvojil určitý súbor schopností, ktoré sú
nevyhnutné pre dosiahnutie požadovanej kvality rozhodovania. Konsolidáciou informácií a rýchlejším prístupom k týmto informáciám sa zabezpečí, že vedúci predstaviteľ súdu sa bude môcť sústrediť nielen na prijatie rozhodnutia, ale čo je dôležité predovšetkým na vyriešenie vzniknutého problému.
Podpora dopytu po inovatívnych riešeniach v digitálnej ekonomike. Implementácia inovatívnych riešení predstavuje cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu činnosti súdov, ale môžu byť aj cenným zdrojom pre kvalitnejšie rozhodovanie pri efektívnejšom využívaní a zdieľaní zdrojov. Či už v oblasti IT alebo procesnej podpory. Povedie to
k efektívnosti a skvalitneniu rozhodovania.

Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov:

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 91 970 634,10 €

Rok návratu investície (PBP) = 4

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Tabuľka 25: Prehľad ukazovateľov efektivity

CSSR

Ukazovateľ efektivity

Hodnota

Požadovaná hodnota

Vyhovuje

Čistá súčasná hodnota

91 970 634,10 €

>0€

Áno

Vnútorné výnosové percento

70,6 %

> 5.0 %

Áno

Doba návratnosti

4 roky

< 10 rokov

Áno

Tabuľka 26: Prehľad nákladov a prínosov

Obdobie

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

10

Náklad (Milión €)

6.0

4.6

1.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

Prínos (Milión€)

0.0

0.0

0.0

15.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

21.0

Finančný tok (Milión €)

-6.0

-4.6

-1.6

14.4

17.9

18.4

18.9

19.4

19.9

20.3

Z analýzy vyplynulo, že plánované výdavky na softvér sú 442 200,00 EUR, výdavky na hardvér 127 660,00 EUR a výdavky na vývoj aplikácií 10 371 356 EUR, čo je vrátane školení 121 515 EUR spolu celkom 11 062 731 EUR (ceny sú zaokrúhlené na celé euro a sú vrátane DPH).

Po implementácii projektu očakávame dodatočné náklady na správu a prevádzku vybudovaných IS v celkovej sume 3 615 400 EUR. V CBA sa prejavujú nárastom fixných nákladov.

Celkové náklady projektu po zarátaní podporných aktivít vo výške 827 250 EUR s DPH sú celkom 11 889 980,62 EUR s DPH.
Riziká
• R-9.1: Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu.

• R-9.2: Náklady na vybudovanie CSSR sa vymknú kontrole.

• R-9.3: Náklady na prevádzku CSSR sa vymknú kontrole.
Prílohy
• Tabuľka 2 Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R-9.1, R-9.2, R-9.3

Prideľovanie došlých podaní a modul Administrácia súdu nasadený do produkčnej prevádzky.

