Digitální nástroje v ČS
Členský stát

Rakousko

Opatření v oblasti e-justice
Okamžitě byly přijaty kroky v oblasti infrastruktury a aplikací k posílení a zabezpečení zejména práce z domova, videokonferencí, dostatečné
šířky pásma a konektivity, jakož i bezpečného přenosu důvěrných nebo citlivých informací.
Notáři mohou poskytovat všechny své služby – například ověřovat dokumenty a sepisovat notářské listiny – prostřednictvím elektronické
komunikace. Notář musí vytvořit stabilní videokomunikační kanál s dotčenou stranou a během procesu identifikace musí dodržovat určitá
bezpečnostní opatření. Tento elektronický postup byl zatím přípustný pouze pro založení společnosti s ručením omezeným.

Belgie
Bulharsko

Chorvatsko

Nejvyšší soudní rada vydala příkazy ohledně předkládání dokumentů soudům a státnímu zastupitelství poštou nebo v elektronické podobě a
ohledně telefonických nebo elektronických konzultací. Pro zmíněná soudní jednání se předvolání doručuje telefonicky nebo elektronicky. Služby
poskytované obchodním rejstříkem a dalšími rejstříky jsou dostupné on-line.
Komunikace se stranami a všemi účastníky soudních řízení probíhá obvykle elektronicky. V případech vyžadujících konání zasedání či jednání s
fyzickou přítomností jsou přijata veškerá preventivní opatření uložená zdravotnickými orgány. Měly by se používat technické prostředky komunikace
na dálku dostupné soudcům a soudům, a to i v rámci soudu (elektronická pošta, videokonference atd.).
Všichni právníci, občané a další uživatelé internetových stránek pro elektronickou komunikaci „eKomunikacija“ jsou schopni prohlížet obsah všech
dokumentů, je-li jejich obsah k dispozici v systému správy případů.
Elektronická komunikace se používá u všech obchodních, městských a krajských (župních) soudů a u Nejvyššího obchodního soudu
Chorvatské republiky. Právníci/advokáti, insolvenční správci, notáři, soudní znalci, poradci a právní subjekty mohou soudu zasílat podání a přílohy;
přijímat soudní dokumenty; nahlížet na dálku do soudních věcí atd.
Podání mohou soudu v současné době zasílat pouze právníci, soudní znalci a poradci, insolvenční správci a právní subjekty.
„ePredmet“ (elektronický spis) poskytuje všem občanům informace o průběhu a dynamice řešení případů v běžném řízení a v soudním řízení, nelze
však nahlížet do obsahu soudních dokumentů.
Technické předpoklady pro službu elektronické komunikace zajišťuje ministerstvo spravedlnosti.

Kypr
Česká republika

Jednání, která nelze odročit, probíhají přísně v souladu s omezeními stanovenými vládou, tj. s vyloučením veřejnosti, výslechy svědků nebo
obviněných se provádějí prostřednictvím videokonference atd.

Dánsko

Estonsko

Finsko

Soudy, státní zastupitelství, věznice a právníci již mají k dispozici nezbytné vybavení k práci na dálku. Navíc každá osoba s estonským průkazem
totožnosti má digitální přístup ke službám státní správy a dokumenty mohou být bezpečným způsobem digitálně podepisovány a vyměňovány.
Zaprvé, všechny soudy zůstaly otevřené, byť s omezenou úřední dobou. Soudci a další zaměstnanci soudů jsou schopni vést většinu řízení písemně
z domova díky informačnímu systému a digitální aplikaci pro soudní spisy.
Zadruhé, k navýšení kapacity pro pořádání videokonferencí byly pro ministerstva, soudy, státní zastupitelství a věznice vytvořeny virtuální zasedací
místnosti.
Zatřetí, justiční spolupráce v občanských i v trestních věcech probíhá v maximální možné míře elektronickou poštou.
Finské justiční orgány (soudy, státní zastupitelství) navazují každý kontakt primárně prostřednictvím elektronických služeb a klientské služby na
místě byly buď pozastaveny, nebo značně omezeny. Soudy konají jednání na dálku v maximální možné míře stanovené zákonem. Přednost mají
nezbytné a kritické případy.
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Francie

Nařízení přijaté dne 25. března 2020 týkající se úpravy procesních postupů během krize stanoví možnost převodu pravomocí soudu, který není
schopen fungovat, jinému soudu nebo možnost konání slyšení prostřednictvím videokonference.

Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko

Itálie

Byla rozšířena možnost písemné komunikace. V případě procesních úkonů vyžadujících přímý ústní příspěvek bylo umožněno a podpořeno
využití moderních komunikačních nástrojů.
Byla zavedena infrastruktura informačních a komunikačních technologií nezbytná k usnadnění soudních jednání konaných na dálku, která
nicméně splňují ústavní povinnost veřejného výkonu spravedlnosti.
Pokud jde o soudní jednání, byla všechna probíhající řízení z moci úřední odročena do 15. dubna, nebo do 30. června, pokud tak rozhodli vedoucí
úřadu, s výjimkou řízení, která na základě konkrétního posouzení případu prohlásil soudce za naléhavá, nebo řízení považovaných ze zákona za
nejvyšší prioritu. V těchto případech je účinná účast stran a ochrana jejich procesních práv, zejména pokud jde o vězně, zajištěna prostřednictvím
videokonferenčních systémů se simultánním audiem a videem všech přítomných a prostřednictvím systémů pro důvěrnou komunikaci mezi
obžalovaným a jeho obhájcem.

Lotyšsko
Litva

Exekutoři jsou již povinni provádět a zaznamenávat všechny úkony vykonávacího řízení elektronicky a jsou zde snahy o to umožnit notářům
osvědčovat většinu transakcí elektronicky.

Lucembursko
Malta
Nizozemsko

Byla přijata opatření s cílem usnadnit fungování justice, například byla zavedena soudní jednání prostřednictvím videokonference a písemná
soudní řízení.

Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská
republika

Advokátní kanceláře mohou být otevřeny, ačkoli mnoho právníků pracuje z domova. Upřednostňují se elektronické, telefonické a jiné způsoby
komunikace bez
fyzického kontaktu.
Provozní doba notářských úřadů je omezena a doporučuje se obracet se na ně telefonicky nebo e-mailem.
Exekutoři posílili své kapacity pro telefonický a elektronický kontakt s veřejností.

Slovinsko
Španělsko
Švédsko

Byla poskytnuta nebo posílena řešení založená na informačních technologiích a komunikační nástroje s cílem umožnit soudcům, státním
zástupcům a dalším aktérům v oblasti práva pracovat na dálku.
Vzrostlo využívání digitálních komunikačních nástrojů a videokonferencí a telefonických konferencí při řízeních.
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