Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 2. 12. 2011
Účast:

podle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

Mgr. T. Langášek, LL.M.
JUDr. F. Melzer
JUDr. R. Fiala
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. M. Kasíková
JUDr. S. Mečl
JUDr. J. Brož
Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M.

Program:

I.
II.
III.
IV.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových akcích roku 2011 dosud neprojednaných Radou
Návrh ředitele Justiční akademie na změnu plánu v oblasti vzdělávání
asistentů
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, jakož i Mgr. Mgr. J. Petrova, LL. M. ředitele Justiční akademie.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem a podle listiny přítomných způsobilá
jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I. Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
K předloženému materiálu nebyly zásadní připomínky.
Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované lektory jako doplněk ke stávajícímu platnému
seznamu lektorů.
II.

Informace o nových akcích roku 2011 a 2012 dosud neprojednaných Radou

Předložený materiál obsahuje semináře a akce, jejichž uskutečnění se předpokládá jak do
konce roku 2011, tak v první polovině roku 2012. Jedná se především o akce z oblasti
civilního soudnictví.
Byla diskutována akce „Konference na vybraná daňová témata“. K ní ředitel Justiční
akademie uvedl, že se má jednat o konferenci „šitou na míru“ zejména NSS, případně
správnímu soudnictví obecně. V současnosti však je Justiční akademie teprve ve fázi
identifikace vhodných témat. Z uvedeného důvodu se dospělo ke shodě, že se akce z návrhu
zatím vyřadí a bude znovu předložena, jakmile bude blíže vymezen její obsah.
Na dotazy k semináři „Finanční zajištění“ ředitel Justiční akademie uvedl, že byl do plánu
zařazen na základě žádosti Soudcovské unie. Radou však bylo zvažováno, zdali by nebylo
vhodné zařadit po obsahové stránce téma k semináři „Zajištění zástavního práva“. Vzhledem
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k tomu, že je vhodné uspořádat seminář v poměrně krátkém termínu, bude téma přednášeno
samostatně.
Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované semináře s doporučením přihlédnout k dílčím
připomínkám vzešlými z diskuse a semináře přiřadit jako doplněk ke stávajícímu plánu.

III.

Návrh ředitele Justiční akademie na změnu plánu v oblasti vzdělávání
asistentů

Ředitel Justiční akademie předložil Radě návrh na určitou úpravu plánu vzdělávání pro rok
2012 v oblasti vzdělávání asistentů:
1)

počet vzdělávacích akcí pro asistenty by se v roce 2012 zvýšil z původních 8 na 10
akcí (návrh v oblasti civilních a trestních vzdělávacích akcí vychází z již schváleného
plánu)

2)

nově zapojit Nejvyšší správní soud do vzdělávání asistentů tak, aby znalosti z oblasti
správního práva mohli získávat i rovněž asistenti Nejvyššího soudu jakož i dalších
soudů; to vše platí za předpokladu souhlasného stanoviska nadřízených, u kterého
asistenti působí.

V diskusi ředitel Justiční akademie zdůraznil, že spolupráce Justiční akademie při vzdělávání
asistentů pořádaného NSS a NS má tu přednost, že se akcí mohou účastnit a
prostřednictvím Justiční akademie registrovat asistenti všech soudů a státních zastupitelství.
Usneseno:
Rada projednala a schválila návrh na změnu plánu v oblasti vzdělávání asistentů.
IV.

Různé

1) Ředitel předložil a krátce komentoval „návrh novely Zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších
soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství“. Novela reaguje na
skutečnost, že koncem roku 2012 uplyne výjimka podle §26 výše uvedeného zákona a
umožňuje těm, kteří 3 roky nepřetržitě působili jako soudní tajemníci, se stali vyššími
soudními úředníky, a to již po zkráceném jednoletém studiu (namísto toho, aby museli
absolvovat standardní studium tříleté).
Justiční akademie nově navrhuje, aby po vzoru zkráceného studia, které se osvědčilo, bylo
upraveno i studium standardní, s tím, že by trvalo 1,5 roku. Návrh novely počítá s 26 týdny
prezenční výuky. To by sestávalo z úvodního a závěrečného měsíčního soustředění a z
průběžných soustředění týdenních (účastník studia by pracoval 3 týdny v měsíci u svého
soudu či státního zastupitelství a jeden týden v měsíci by prezenčně studoval v Kroměříži či
Praze). Účastníkem studia by mohla být každá osoba, která vykonala alespoň jednoroční
praxi (není zatím zcela jasné na jaké pracovní pozici). V této souvislosti diskutující upozornili
na skutečnost, že pokud bude studium limitováno pouze profesí „soudního tajemníka“, bude
limitován i počet účastníků studia. V návrhu novely zákona by mělo být též přihlédnuto k
tomu, že státní zastupitelství nezná pojem soudní tajemník. V diskusi dále zaznělo, že
účastník studia by měl absolvovat alespoň vstupní úvodní část (kurz) tak, aby mohl
vykonávat jednoduché právní úkony před vlastní odbornou praxí; nestačí být pouze
studentem.
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Na dotaz, s kolika účastníky se pro tento typ studia počítá, ředitel Justiční akademie
odpověděl, že se v současnosti odhaduje 120 posluchačů ročně.
Zazněly i dotazy, zda si studium zachová současnou úroveň a zda nedojde ke snížení
standardu. Ředitel Justiční akademie připustil, že ke snížení kvality studia by mohlo dojít. Je
však možnost nastavit přísněji podmínky pro přijetí, včetně přijímacích zkoušek.
Usneseno:
Rada vzala návrh „novely Zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství“ na vědomí.
2) Ředitel představil členům Rady nové členění (strukturu) kurzů a seminářů v přihlašovacím
systému ASJA, které má za cíl zkvalitnění statistického výstupu (např. kolika konkrétními
osobami byly semináře obsazeny, zda to byli soudci, asistenti). Časové a jiné statistické
údaje budou sloužit jako podpůrné prostředky při sestavování plánu na další vzdělávací
období. Konečná struktura přihlašovacího systému ASJA, včetně dat za minulá období, se
předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2012.
3) Na základě připomínek některých přednášejících, na nedostatky techniky IT při
přednáškách, byl ředitelem Justiční akademie pro informaci předložen „List technického
zajištění vzdělávací akce“ v elektronické podobě. Jeho prostřednictvím bude kontrolována
funkčnost techniky příslušným pracovníkem před každou vzdělávací akcí a na každém
jednotlivém počítači. Tím by se mělo předcházet výpadkům techniky během přednášek a
prezentací.
Usneseno:
Rada vzala informaci ředitele Justiční akademie na vědomí.
4) Ředitel Justiční akademie uvedl, že v případě projektů financovaných z evropských zdrojů
mohou lektorské odměny podstatně překročit standardní úroveň. V tomto směru členové
Rady nevznesli žádné námitky.
Ředitel Justiční akademie i předseda Rady v závěru zasedání poděkovali členům Rady za
účinnou spolupráci v roce 2011 a popřáli všem do roku 2012 mnoho osobních a pracovních
úspěchů.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 16. března
2012.
Předané materiály: -

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových akcích roku 2011-2012 dosud neprojednaných
Radou
Návrh na změnu plánu v oblasti vzdělávání asistentů
Návrh „Novely zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství“

Zápis vypracovala: Renata Korábová
Schválil: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
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