
Online soudnictví – slepá cesta nebo budoucnost? 

 

Vrchní soud v Praze si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou jarní konferenci 

k problematice online justice. 

 

Motto: 

Pandemická situace v minulém období odhalila jednu ze slabin justice, a to nutnost osobní účasti 

u soudů. Některé soudy na nově vzniklou situaci reagovaly pokusem o přenos soudních jednání do 

online sféry, což se např. ve správním soudnictví setkalo s pozitivním ohlasem. Ne vždy však tento 

způsob vedení soudních jednání byl úspěšný. Někdy šlo o obecnou technickou nepřipravenost, 

nedostatečné internetové připojení, někdy o neznalost soudního aparátu nebo účastníků.  

Jde tedy o budoucnost soudnictví nebo slepou cestu? Dojde s elektronizací justice k omezení 

přístupu občanů k soudům?  

Na tyto i jiné otázky se pokusíme najít odpověď na konferenci, která proběhne formou kulatého 

diskusního stolu dne 5. 4. 2022 od 10 do 15 hod. v konferenčním sále Zotavovny Vězeňské služby 

ČR Praha, která se nachází v těsné blízkosti Vrchního soudu v Praze.  

Konference se zúčastní jak zástupci právní praxe z řad soudců a advokátů, tak i zástupci akademické 

sféry a IT specialistů. 

S ohledem na omezený počet míst zasílejte prosím přihlášky přes online formulář 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm5TjqgnFZJpDwIvv7t57UAs_OdITux48YR

D6LNRDV-s4aSA/viewform?usp=sf_link  nebo na email konference@vsoud.pha.justice.cz 

nejpozději do 31. 3. 2022.  

Konferenci bude možné též aktivně sledovat a komunikovat s účastníky i přednášejícími 

prostřednictvím online přenosu přes aplikaci MS Teams.  

Odkaz na online přenos bude zaslán přihlášeným účastníkům dodatečně před termínem konání 

konference emailem.   

Z příspěvků přednášejících bude zpracován elektronický sborník. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

březen 2022 

 

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. 

místopředseda Vrchního soudu v Praze 
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ONLINE SOUDNICTVÍ:
SLEPÁ CESTA NEBO BUDOUCNOST?

Vrchní soud v Praze si vás dovoluje pozvat na konferenci Online 
soudnictví: slepá cesta nebo budoucnost?, která proběhne 
v úterý 5. dubna 2022 ve velkém sálu Zotavovny Vězeňské služby ČR 
(Na Květnici 10, Praha 4). Pro registrované zájemce zdarma!

Program konference:

9:45 - 10:00   Prezence účastníků
10:00 - 10:15 Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D, předseda Vrchního soudu v Praze

Úvodní slovo
10:15 - 10:30 Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE z.s., člen poradního

týmu předsedy vlády pro e-goverment a digitální transformace
10:45 - 11:00 JUDr. Roman Horáček, Ph.D., 

místopředseda Vrchního soudu v Praze
11:00 - 11:30 Mgr. Elena Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky

Ministerstva spravedlnosti ČR
11:30 - 12:00 Ing. Marek Růžička, Ph.D., ředitel Bankovní identita, a.s.

12:00 - 13:00 Přestávka na kávu a občerstvení

13:00 - 13:30 doc. Dr. Iur. Martin Husovec, assistant Professor of Law,
London School of Economics and Political Science

13:30 - 14:00 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro rozvoj, 
legislativu a informační technologie Masarykovy Univerzity

14:00 - 14:30 Mgr. Vojtěch Chloupek, MJur, advokát, partner Bird & Bird,
člen řídící rady Licensing Executives Society ČR a Slovensko

14:30 - 15:00 Diskuse, zakončení konference

Konference bude také streamována! Registrujte se na:konference@vsoud.pha.justice.cz 
V přihlášce uveďte, zda se zúčastníte osobně nebo online. 




