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JA
organizační složka
státu zřízena
zákonem o soudech
a soudcích č. 6/2002
Sb.
unikátní
vzdělávací instituce
pro resort justice
řízena a
financována MSp ČR
metodicky vedena
Radou JA
sídlo v Kroměříži

POSLÁNÍ JA
připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje:
 soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob,
působících v justici;
 přípravu justičních a právních čekatelů;
 kvalifikační a další odborné vzdělávání středního odborného
personálu;
 partnerské vzdělávací akce (např. s ČAK, Soudcovská unie, Unie
státních zástupců, KST);
 vzdělávací akce v součinnosti s jinými státními orgány a
institucemi (např. Probační a mediační službou, Vězeňskou
službou, Ministerstvem vnitra, kanceláří Veřejného ochránce
práv, Ústavním soudem);
 vysílání účastníků z justice na zahraniční vzdělávací akce, stáže a
studijní pobyty (aktivní členství v Evropské justiční vzdělávací
síti);
 atd.

SÍDLO V KROMĚŘÍŽI
+ 8 REGIONÁLNÍCH POBOČEK

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ V 2010
Celkový počet
vzdělávacích akcí

476

Celkový počet účastníků

5350

Celkový počet účastí
(zahrnuje opakované
účasti)

12625

PROJEKT CZ 0056
E-LEARNING EDUCATION FOR JUDICIARY
E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO RESORT JUSTICE
 Zahájení projektu – smlouva o








udělení grantu mezi MF ČR a
Ministerstvem zahraničních věcí
Norska – 6. 3. 2008
MSp ČR – příjemce grantu
JA – realizátor projektu
(manažerské, metodické, tematické
a organizační zabezpečení
projektu)
Net University – partner v projektu
(+CDV PF UP metodika v oblasti
distančního vzdělávání a tvorby
textů, software pro projekt)
Ukončení projektu – duben 2011

PROJEKT CZ 0056

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
 vzdělávací portál, jehož základem je Learning Management System

(LMS) Unifor

 propojuje webové stránky Justiční akademie http://www.jacz.cz/ s jejími

elektronickými databázovými systémy v jeden funkční celek,
 možnost ke studijním materiálům přistupovat buď samostatně
http://unifor.jacz.cz/ nebo prostřednictvím ASJA http://asja.jacz.cz – zde
kurzy s e-learningovým prvkem přímo součástí vzdělávacích programů

 modernizace vzdělávacího systému v justici posílením distančního

charakteru výuky prostřednictvím využití moderních vzdělávacích
technologií a moderních výukových metod (e-learning a blended
learning)
 52 autorů vyškolených pro práci ve vzdělávacím portálu
 6 manuálů (pro autory, uživatele, tutory, administrátory)
 15 pilotních studijních modulů pro pilotní testování formou blended

learningu
 110 modulů (104+6 manuálů) jako e-learningová součást seminářů Plánu
vzdělávání Justiční akademie pro distanční nebo kombinovanou formu
studia

Bezešvé propojení www stránek JA a ASJA
jednoduchý přechod mezi aplikacemi bez nutnosti znovu zadávat
přihlašovací údaje

ASJA - Asistenční Systém Justiční akademie
http://asja.jacz.cz

PROČ PROJEKT NA E-LEARNINGOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ?
 Vychází z důkladné analýzy potřeb v oblasti metod

vzdělávání upřednostňovaných účastníky vzdělávání z
rezortu justice a na konceptu elektronizace justice
 Je v souladu s moderními evropskými trendy ve
vzdělávání
 Spojení distanční a prezenční formy studia přináší
účastníkům vzdělávání výhody, protože umožňuje:
studium odkudkoli a kdykoli (pro distanční část vzdělávání)
standardizaci a prohlubování teoretických znalostí
rozvoj praktických dovedností
daleko větší prostor pro řešení konkrétních případů a
praktických otázek (pro prezenční část vzdělávání)
 efektivní vzdělávání a finanční úspory





PŘÍMÁ NÁVAZNOST PROJEKTU NA PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ
 obecné a rozšiřující moduly pro standardizaci

vzdělávání budoucích soudců a státních zástupců
(čekatelé, asistenti)
 specializační moduly pro celoživotní vzdělávání
soudců a státních zástupců
PRO









civilní soudnictví
trestní soudnictví
správní soudnictví
mezinárodní a evropské právo
insolvence
ostatní právní vzdělávání
neprávní vzdělávání
elektronizace

3 ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ
VZDĚLÁVÁNÍ
 1. úroveň – obecná (moduly pro adaptační kurz a

úvodní moduly pro jednotlivá právní odvětví;
cílové skupiny = čekatelé, případně asistenti)
 2. úroveň – rozšiřující (moduly pro jednotlivá
právní odvětví; cílové skupiny = čekatelé, a to
s důrazem na rozlišení justiční a právní a
případně asistenti v návaznosti na jejich
specializaci)
 3. úroveň – specializační (nadstavbové moduly
primárně určeny pro vzdělávání soudců a státních
zástupců, vychází z požadavků justiční praxe a
soustředí se na otázky, které se před soudy nejčastěji řeší,
a to s oporou dosavadní judikatury)

OBECNÉ PRÁVNÍ e-MODULY
 Český justiční systém I.
 Český justiční systém II.
 Postavení státního zástupce
 Práva a povinnosti soudce a státního zástupce
 Vybrané instituty zákona o soudech a soudcích
 Vybrané instituty zákoníku práce

e-MODULY PRO CIVILNÍ SOUDNICTVÍ






















Civilní proces před nalézacím soudem I. – obecná ustanovení
Civilní proces před nalézacím soudem II. - činnost soudu před zahájením řízení a příprava jednání
Civilní proces před nalézacím soudem III. - jednání, dokazování a rozhodnutí
Civilní proces před nalézacím soudem IV – rozhodnutí a činnost soudu prvního stupně v odvolacím řízení
Činnost soudu v řízení ve věcech péče o nezletilé
Nejčastější chyby soudu v civilním řízení
Nejčastější chyby účastníků v civilním řízení
Nekalá soutěž
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Odpovědnostní vztahy v režimu zákoníku práce
Ochrana vlastnictví v občanském zákoníku
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (vybrané otázky)
Praktické postupy soudu v řízení o výchově, výživě a styku s nezletilým
Právní aspekty uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich – I.
Právní aspekty uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich – II.
Rodinné právo
Role vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, čekatele a soudního tajemníka v civilním řízení I.
Role vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, čekatele a soudního tajemníka v civilním řízení II
Směnečné a šekové právo
Směnečné právo - Směnka jako cenný papír
Vznik, změna a zánik pracovního poměru

e-MODULY PRO OBCHODNÍ PRÁVO
 Obchodní právo
 Obchodní společnosti (Obecná ustanovení)
 Obchodní společnosti (Akciová společnost)
 Obchodní společnosti (Společnost s r.o.)
 Družstvo v rozhodovací praxi českých soudů

e-MODULY PRO TRESTNÍ SOUDNICTVÍ



















Činnost soudce v přípravném řízení
Extremismus se zaměřením na projevy rasové nesnášenlivosti
Hmotněprávní nástroje trestního práva boje proti korupci
Krádeže motorových vozidel
Kriminalita v insolvenčním řízení
Pojistné podvody
Právní problematika trestných činů v silniční dopravě
Problematika domácího násilí z pohledu práva
Procesní úprava objasňování korupce
Přípravné řízení
Trest domácího vězení
Trestní řád I
Trestní řád II
Trestní zákon I
Trestní zákon II
Vyšetřování konané státním zástupcem
Zajišťování majetku v trestním řízení
Znalecké posudky při objasňování trestných činů v silniční dopravě

e-MODULY PRO SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ
 Správní právo
 Právo životního prostředí EU

e-MODULY PRO MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ
PRÁVO















Evropská úmluva o lidských právech
Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích
Kolizní normy v římských nařízeních – část první
Kolizní normy v římských nařízeních – část druhá
Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část první
Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část druhá
Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část třetí
Mezinárodní soudní příslušnost pro řízení o úpravě vyživovacích
povinností
Úprava dokazování ve věcech s cizím prvkem
Úprava doručování ve věcech s cizím prvkem
Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních
Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech I.
Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech II.
Vybrané otázky mezinárodního práva rodinného

OSTATNÍ PRÁVNÍ e-MODULY





Odměna advokáta za poskytování právní pomoci
Odměňování soudců
Odměňování státních zástupců
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a
správě

 Úloha advokáta v trestním a civilním řízení
 Církevní právo pro pracovníky justice
 Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec
 Vzdělávání soudních exekutorů v teorii a praxi

e-MODULY PRO INSOLVENCE, DANĚ,
ÚČETNICTVÍ










Insolvenční právo I.
Insolvenční právo II.
Jak číst účetní výkazy I.
Jak číst účetní výkazy II.
Přímé daně
Nepřímé daně
Účetnictví státu a neziskových organizací
Účetnictví státu a neziskových organizací
Problematika DPH při výkonu rozhodnutí
prodejem majetku plátce

e-MODULY PRO ELEKTRONIZACI
 Datové schránky I.
 Datové schránky II.
 Metodika zápisu a vyhledávání osob ve jmenném

seznamu aplikace ISAS

NEPRÁVNÍ e-MODULY
 Média a komunikace s nimi
 Mediace
 Obecná psychologie
 Osobnost v zátěži
 Psychologie osobnosti
 Rétorické a komunikační dovednosti

e-MODULY PRO CIZÍ JAZYKY/JUSTIČNÍ
VÝMĚNY
 Angličtina/Francouzština/Němčina pro justiční účely -

obecný modul
 Angličtina/Francouzština/Němčina pro justiční účely trestní modul
 Angličtina/Francouzština/Němčina pro justiční účely civilní modul
 Stručný průvodce českým justičním systémem
 česky
 anglicky
 francouzsky
 německy

MANUÁLY
 Manuál pro autory distančního a elektronického






vzdělávání
Manuál pro tutory distančního a elektronického
vzdělávání
Elektronické systémy JA pro administrátory
Elektronické systémy JA pro organizační
pracovnice
Elektronické systémy JA pro personalisty
Elektronické systémy JA pro uživatele

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ
 15 studijních e-learningových textů přiřazeno ke






konkrétním prezenčním kurzům
Možnost studovat texty odkudkoli a kdykoli
Možnost elektronicky zasílat úkoly přiřazené k
semináři tutorovi(lektorovi) semináře
V prezenční části semináře díky tomu zkrácena
doba věnovaná teoretické části, prodloužená doba
pro nácvik praktických dovedností a řešení otázek
týkajících se konkrétních kauz, příkladů a
případů
Závěry a doporučení pro další fázi projektu

VÝSTUPY PROJEKTU V ASJA
 Vázané disciplíny (možnost rozkliknout odkaz E-

learningový obsah přímo u konkrétního
semináře)
 Volné disciplíny (volně přístupné v ASJA, dvakrát
kliknout na Moje studium a na E-learning
 Vázané disciplíny – u semináře, seminář s e-

learningovým obsahem v ASJA označen

rvystrcilova@akademie.justice.cz

