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„Implementací ISRT se nám 
podařilo výrazně zvýšit úroveň 
služeb klientům z hlediska 
rychlosti, kvality a uživatelského 
komfortu.“

Až do počátku nového tisíciletí 
byla komunikace s Rejstříkem 
trestů komplikovaná a zdlou-
havá, vyžadovala osobní 
přítomnost u přepážky a vy-
stavování listin trvalo i několik 
týdnů. Rejstřík nebyl provázán 
s dalšími databázemi veřejné 
správy, jako jsou například 
registry osob, obyvatel či 
nemovitostí. Chybějící rozhraní 
s obdobnými registry v Evropě 
ztěžovalo kontrolu cizinců i vý-
měnu mezinárodních informa-
cí. Těžkopádné bylo i přizpůso-
bování legislativním změnám.

Informační systém rejstříku 
trestů, ISRT, umožňuje od roku 
2004 elektronicky přijímat 
informace o odsouzení a elek-
tronicky přijímat i vyřizovat 
žádosti o výpis z evidence. Je 
napojen na hlavní subjekty ve 
veřejné správě, jako jsou Policie 
ČR, soudy nebo živnostenské 
úřady, a jejich požadavky vy-
řizuje v reálném čase. Zabez-
pečuje rovněž elektronickou 
výměnu výpisů a informací se 
státy Evropské unie. Průběžně 
jsou zapracovávány i změny 
legislativy.



INFORMAČNÍ SYSTÉM REJSTŘÍKU TRESTŮ

Rejstřík trestů
Rejstřík trestů je organizační složka státu podřízená 
Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů byl zřízen 
zákonem č. 269/1994 Sb., který také upravuje jeho 
fungování. Zodpovídá za vedení evidence Rejstříku 
trestů fyzických a právnických osob pravomocně 
odsouzených soudy v trestním řízení a vedení evidence 
jiných skutečností významných pro trestní řízení. 
Poskytuje rovněž informace osobám a ostatním složkám 
státu, umožňuje nahlížení, vydává výpisy či přijímá 
žádosti o informace. Spolupracuje s obdobnými orgány 
Evropské unie. Údaje z evidence slouží pro potřebu 
trestního, občanskoprávního nebo správního řízení 
a k prokazování bezúhonnosti.

Kvalitní služby veřejné správy
Hlavními požadavky pro vytvoření ISRT byly výrazné 
zkvalitnění elektronické evidence a urychlení procesů 
získávání výpisů a dokumentů, usnadnění přístupu 
k informacím, včetně dálkového, pro osoby a organizace, 
zabezpečení výměny údajů mezi státy Evropské unie 
a v neposlední řadě i výrazné snížení nadměrné zátěže 
administrativních pracovníků spojené s korespondenčním 
způsobem zasílání výpisů a opisů.

Deset let spolupráce
Během více než desetileté spolupráce jsme operativně 
reagovali na změny legislativy, požadavky poskytovatelů 
a příjemců informací a současně rozvíjeli nové 
funkcionality systému. Zajištění technologické 
infrastruktury, návrh a implementace aplikačního 
programového vybavení ISRT pro fyzické i právnické 
osoby a zabezpečení provozu agend v on-line režimu 
zahrnovalo:

 konzultace v oblasti procesů, aplikací a technologií 

 analýzu, návrh a vývoj komplexního řešení

 implementaci informačního systému 

 dodávky a instalace hardwaru a softwaru 

 systémovou integraci 

 projektové řízení 

 podporu, průběžnou modernizaci a rozvoj ISRT 

 řízení podpory provozu

Důležitou součástí byl rozvoj komunikačního rozhraní 
pro napojení na základní registry veřejné správy 
a propojení s registry trestů států Evropské unie.

KONTAKTY 
Rádi vám poskytneme
další informace.

Kontaktujte svého obchodního zástupce  
nebo navštivte www.o2its.cz.

Pavel Zůna
Senior projektový manažer  
O2 IT Services

„Spolupráce s Rejstříkem trestů 
při budování a rozvoji ISRT zna-
menala spolupráci se zákazní-
kem, který přesně ví, co od infor-
mačního systému vyžaduje, a je 
schopen formulovat zadání pro 
dodavatele vyplývající z legisla-
tivních změn i z vlastních poža-
davků na zlepšení systému.“ 


