Vzdělávání v Justiční akademii
OBECNÉ INFORMACE
Justiční akademie (dále JA) byla zřízena zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.
a je též právním nástupcem bývalé Justiční školy. Jménem JA vystupuje a jedná
ředitel.
JA zejména připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje výchovu a
vzdělávání čekatelů v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné
vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Tuto
činnost vykonává JA v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby
co nejlépe odpovídala jejich potřebám.
Rada Justiční akademie řídí po odborné stránce výchovnou a vzdělávací činnost JA,
zejména stanoví celkovou obsahovou náplň vzdělávací činnosti, studijní programy
jednotlivých vzdělávacích akcí a zásady zařazování justičních čekatelů, vyšších
soudních úředníků a dalších osob do vzdělávání.
Vzdělávání v JA probíhá dle Plánu vzdělávání pro daný kalendářní rok. Plán se
tvoří ve spolupráci se soudy a státními zastupitelstvími a s jednotlivými členy Rady
JA, přičemž jednotliví členové Rady JA jsou odbornými garanty příslušných oblastí
vzdělávání (civilní právo, trestní právo, správní právo, insolvenční právo, jazykové
vzdělávání, měkké disciplíny, ICT apod.) a vedou pracovní skupiny schvalované
Radou JA, jejímiž členy jsou také zaměstnanci JA.
Proces tvorby Plánu vzdělávání:
a) Plán vzdělávání sestavuje JA na základě zkušeností z předchozích let,
doporučení odborných garantů, požadavků ze strany soudů a státních
zastupitelství, judikatury vnitrostátních i evropských soudů, stavu
legislativních prací a podnětů z evaluačních listů, které vyplňují účastníci
vzdělávání. Návrh plánu je nejprve projednán v pracovní skupině a poté
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v Radě JA. Rada JA vždy na podzim schvaluje Plán vzdělávání na následující
rok.
b) Plán je průběžně doplňován o aktuální vzdělávací akce reagující na
legislativní situaci, zadání ze strany Ministerstva spravedlnosti či požadavky
ze strany soudů a státních zastupitelství. I tyto akce dodatečně zařazené do
Plánu vzdělávání průběžně schvaluje Rada JA.
c) Případné volné kapacity sálů, učeben či ubytovacích zařízení jsou využívány
pro subjekty rezortu justice či státní složky a instituce (zasedání, porady,
konference, školení apod.)
JA dále zajišťuje:
-

-

-

přípravu justičních a právních čekatelů
studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství
další vzdělávání středního odborného personálu
vzdělávací akce v součinnosti s jinými státními orgány a institucemi (např.
Probační a mediační služnou, Vězeňskou službou, Ministerstvem vnitra,
Veřejným ochráncem práv, Ústavním soudem apod.)
partnerské vzdělávací akce (pořádané ve spolupráci s evropskou vzdělávací
institucí ERA, slovenskou Justiční akademií, Notářskou komorou, Českou
advokátní komorou, Exekutorskou komorou, Komorou soudních znalců,
Komorou soudních tlumočníků, Soudcovskou unií, Unií státních zástupců,
Unií VSÚ, Jednotou českých právníků, KSKŘI, Asociací insolvenčních
správců, apod.)
vysílání účastníků na zahraniční vzdělávací akce, stáže a studijní pobyty
vysílání zástupce do výběrové komise zřízené k přijímacímu pohovoru
s uchazeči o post justičních a právních čekatelů
zkoušky insolvenčních správců
justiční zkoušky

Vícedenní vzdělávání s ubytováním účastníků probíhá v Kroměříži, jednodenní akce
v Praze a v regionálních střediscích (v sídlech krajských soudů), zejména v Ostravě a
v Plzni. Přihlašování na vzdělávací akce probíhá prostřednictvím elektronického
systému ASJA (Asistenční Systém Justiční Akademie).
Vzdělávání zajišťují zejména lektoři, které ustanovuje a odvolává Rada, a určení
pedagogičtí zaměstnanci JA. Lektoři jsou vybíráni ze soudců, státních zástupců,
advokátů, notářů, soudních exekutorů, akademických pracovníků vysokých škol a
dalších významných odborníků. Rada si před jejich jmenování lektorem vyžaduje
vyjádření příslušného soudu nebo vedoucího státního zástupce.
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