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Justiční akademie má za sebou z mnoha důvodů
přelomový rok' Prvním z nich byla novela zákona
o soudech a soudcích, tedy zákona, kterým byla Jus.
tiční akademie v roce 2002 zÍízena' Nyní novela po-
změni]a její název, když jasně konstatovala, že ona dvě
to1ik diskutovaná sIova ,,v Kroměříži.. znamenaií oouze
označení hlavního sídla a neparÍí do vIastního názvu
vzdělávací instituce. Kromě této změny novela zásad-
ním způsobem upravila vztahy mezi Radou Justiční
akademie a ředitelem a otevřelaJustičrrí akademii cestu
k hospodářské činnosti, cožby|krok z pohledu finanč'
ní situace roku 2009 velmi prozíraý. Dalším důsled-
kem novely zákona o soudech a soudcích, jinak známé
z odlišných důvodů, bylo rydání nového Statutu mi-
nistrem spravedlnosti účinného od 1. 1. 2009.

Druhým mezníkem bylo nastartování vnitřních
procesů a změn majících za cíl zefektivnit činnost Jus.
tiční akademie a přizpůsobit ji měnícím se vnějším
podmínkám. Tento proces částečně souvisel také s kle.
sajícím počtem studentů VSÚ, přičem ž zdárnězakon-
čilo studium v roce 2008 celkem 37 studentů, a s Par.
ticipací Justiční akademie na bakalářském vzděIávání,
které bylo na podzim zahájeno právnickou fakultou
v Olomouci v denní formě a připravuje se v distanční
podobě na právnické fakultě v Brně.

V této souvislosti nutno zmínit, že Justiční akade.
mie navázala partnerské vztahy a podepsala smlour,y
o spolupráci se Soudcovskou unií a Unií státních zá.
stupců, s profesními komorami - Če'kou advokátní
komorou' Notářskou komorou ČR a Exekutorskou
komorou CR, s pražským městským sdružením Jed-
nory českých právníků' s Komorou soudních tlumoč-
níků, Komorou plo krizové řízení a insolvenci a v rám.
ci zahraničních aktivit se slovenskou Justiční akademií
a Akademií evropského práva v Tievíru ERA. Praktic.
kým dopadem těchto kroků jsou partnerské akcc pro
smíšené účastníky za organizačního a finančního spo-
lupořádání těchto subjektů a Justiční akademie. Zá-
sadní je také zapojení Justiční akademie do projektu
e.learningu a získání finančních prostředků na tento
projekt z fondů Evropské unie.

TÍetí ýznamnou změnou bylo zrušení pracoviště
ve Stráži pod Ralskem a naopak posílení aktivit i per-
sonáIního obsazení pracoviště v Praze. Ténto krok byl
doprovázen značným zájmem o pražské jednodenní
akce ze strany zejména českých soudů a státních za-
stupitelswí a v nastaÍtovaných aktivitách v Praze chce
Justiční akademie pokračovat i v letošním roce.

Konečně vše ýše uvedené doprovázela zásadní
personální obměna vedení Justiční akademie, na niž
počátkem ledrra navázala i organizační změna mající
za cíl efektivní rozložení pracovníků a je|ich rovnomčr-
né vytížení i zjištění, kteří pracovníci jsou nadbyteční
nebo pro noý směr Justiční akademie nepoužitelní.
Ve dnech, kdy vzniká tento článek, Justiční akademie
dokončuje ýroční zprávu, s jejímiž závěry při příš-
tí příležitosti budou také seznámeni čtenáři časopisu
Soudce. A co nás všechny čeká v roce 2009?

ZáHadem činnosti Justiční akademie bude podob-
ně jako v letech předchozích plán vzdělávacích akcí
schválený Radou Justiční akademie v říjnu 2OO8, zo'
hledňující aktuální problémy a noveiizace, poŽadavky
justice i prognózy a očekávání, přičemž zvláštní důraz
bude věnován cyk1u seminářů a přednášek vztahujících
se k novému trestnímu zákoníku.

Justiční akademie se dále ujala vzdělávání mini-
týmů a po úspěšné zkušenosti s pilotním projektem,
který ve spolupráci s Krajským soudem Praha prcl.
běhl v Justiční akademii na podzim roku 2008, má
v úmyslu v těchto vzdělávacích aktivitách pokračovat.
Podobně naváže na loňské vzdě|ávací aktivity v oblasti
insolvencí s tím, že v letošním roce předpokládá čas-
těji probíhající zkoušky insolvenčních správců, které
]ustiční akademie ve spolupráci s Ministerswem sPra.
vedlnosti ve sých prostorách organizačně pomáhá za-
bezpečovat. I nadále bude probíhat ýuka II. a III. roč-
níku studia lyšších soudních úředníků.

Po delší odmlce bylo letos zahájeno i zkrácené stu.
dium, a to nejen v Kroměříži, ale poprvé i v Praze' kde

ýuka probíhá na Květnici' Umožní-li to finanční si-
tuace, bude rozšířena nabídka jednodenních seminářů
pořádaných v Praze'
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Během prvního čtvrtletí letošního roku by Justiční
akademie ráda představila odborné veřejnosti systém
ASJA (Asistenční Systém Justiční Akademie)' který
umožní on 1ine přihlašování účastníků na semináře,
jednoduché r,yhledávání podle typu vzdělávací akce,
termínu, místa konání, lyhledávání v archívu včetně
nalezení příloh, prezentací, materiálů i posléze r,yhod-
nocení seminářů, databázi lektorů i účastníků, auto.
matické generování prezenčních listin' hromadných
e.mailů, požadavků na ubytování, blokování místností
azískávání statistických údajů. Systém bude také umět
evidovat vzdě].ávací akce, kterých se konkrétní soudce
účastnii. Vzhledem k enormní očekávané zátěžiwebo-

ých stránek, na kterých bude tento systém spuštěn,
pracuje Justiční akademie na worbě vlastních webo-

ých stránek, které by umožnily lepší prezentaci aka-
demie, komunikaci' orientaci pro uživatele i rozšíření
nabídky poskytovaných aktivit a služeb.

V roce 2009, zejména v jeho první polovině se Jus-
tiční akademie zapojí do akcí spojených s předsednic.
wím CR v Evropské unii. V první řadě půjde o akti-
viry na poli E,JTN, kdy Justiční akademie moderuje

mimořádné zasedání EJTN v Berlíně v polovině února
a zejména bude hostit a ve spolupráci s Ministerswem
spravedlnosti zastřešovat generální zasedání této mezi.
národní evropské justiční vzdělávací sítě v červnu 2009
v Praze. K akcím spojeným s předsednicwím je zapo-
třebí také zahrnout seminář na problematiku soutěžní-
ho práva pořádaný spolu s Ákademií evropského práva
ERA ve dnech 19. a 20. biezna 2009 a zapojení Jus-
tiční akademie do projektu s ERA spolufinancovaného
E,U, nazvaného Criminal Justice Instruments. Pokra-
čovat budou partnerské akce, přičemž za zmínku na-
příklad stojí seminář s Ladislavem Špačkem a Petrem
Studenovským zaměIený na etiketu, který se uskuteční
22, kyětna 2009 v Praze,

V prvním pololetí by Justiční akademie také ráda
rozběhla vlastní hospodářskou činnost' která by jí
umožnila za současné finanční situace vyrovnat sní-
žení rozpočtu a pořádat konference či ples, který by
měl jako společenská tečka symbolicky uzavřít 6. Iis-
topadu rok 2009. O tom, jak se budou všechny tyto
plány dařit, budou čtenáři časopisu Soudce opět brzy
informováni.


