Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 14. 9. 2012
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Mgr. J. Petrov, LL.M.

Program:

- Rekodifikace zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Návrh vzdělávacího plánu na rok 2013
- Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie
a informoval o v meziobdobí provedených personálních změnách v Radě. Jmenován byl nepřítomný JUDr. Daniel Volák, I. náměstek ministra spravedlnosti. Dále prof. JUDr. Jiří Švestka,
DrSc. přivítal JUDr. Lenku Kaniovou a JUDr. Jana Passera, Ph.D., soudci Nejvyššího správního soudu. Přivítal také Mgr. Mgr. J. Petrova, LL. M., ředitele Justiční akademie jako hosta.
Předseda Rady poděkoval JUDr. Filipu Melzerovi, JUDr. Miluši Doškové a JUDr. Miladě Tomkové za dosavadní činnost v Radě a za jejich podíl na zlepšení vzdělávání v Justiční akademii.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem a podle listiny přítomných způsobilá
jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
Řídící jednání seznámil přítomné s navrženým programem. Návrhy na doplnění ani jiné připomínky či námitky nebyly uplatněny; program jednání byl jednomyslně schválen.
I. Rekodifikace zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ředitel Justiční akademie krátce shrnul materiál předložený spolu s rozpisem seminářů
v oblasti rekodifikace civilního práva na rok 2013. Obsah seminářů a lektorské obsazení respektuje požadavky jak ze strany Rady Justiční akademie, tak i krajských soudů, členů rekodifikační komise i přednášejících. V současné době ještě dochází u některých vzdělávacích akcí
k „usazování termínů“, přičemž se předpokládá, že ty by byly napevno ustanoveny nejdéle tři
měsíce před jejich realizací. V letošním roce je v rámci projektu rekodifikace připraveno celkem 15 vzdělávacích akcí, v roce 2013 více než 80.
V diskusi byl vznesen dotaz, zda jednotlivá témata rekodifikace civilního práva včetně personálního zabezpečení zahrnují i změny, které se promítnou do procesního práva, (jako příklad
bylo uvedeno dědické právo hmotné, které nelze při výkladech oddělit od práva procesního) a
jak je propojení těchto dvou oblastí zabezpečeno. JUDr. F. Ištvánek doporučil, že téma nového zákona o zvláštních řízeních soudních (nesporných řízení) a dalších procesních předpisů je
vhodné nepřednášet v samostatných seminářích, nýbrž je promítnout organicky do již rozplánovaných seminářů.
K tomu ředitel Justiční akademie uvedl, že plán byl připravován s předstihem, kdy nebylo
známo, jak procesní předpisy budou v konečné úpravě vypadat. Je možné buď zařadit zvláštní
semináře na procesní téma v každém z osmi regionů nebo přidat ke stávajícímu lektorskému
složení určitého semináře vždy dalšího přednášejícího s příslušnou kvalifikací.

1

JUDr. J. Brož navrhl zvážit, zdali nepřesunout termíny seminářů „Akciová společnost v zákoně
o obchodních korporacích“ a téma „Společnost s ručením omezeným v zákoně o obchodních
korporacích“ na podzim roku 2013, a to pro kratší časový odstup od jejich opakování.
K tomu ředitel Justiční akademie uvedl, že tyto přednášky se zopakují v r. 2014 a že se Justiční akademie pokusí dojednat odpřednášení uvedených témat nejen na jaře, ale i na podzim
roku 2013.
JUDr. M. Kasíková upozornila na nedostatečný počet akcí u „Náhrady škody a bezdůvodného
obohacení“ a u semináře „Nájem se zvláštním zřetelem k nájmu bytu“ v Praze.
Rada doporučuje u těchto dvou témat navýšit jejich počet minimálně o jeden další termín.
Dále Rada navrhuje doplnit anotaci témat:
„Rodinné právo“
„Dědické právo“
„Nájem, se zvláštním zřetelem k nájmu bytu“
vždy „a potřebné procesní souvislosti“ včetně zajištění lektorského obsazení se specializací na
procesní právo občanské.
V rámci semináře „Vlastnictví, držba a manželské majetkové právo….“ Rada požaduje doplnit
seminář o téma „Katastr nemovitostí“.

Usneseno:
Rada schvaluje předložený plán vzdělávacích akcí na rok 2013 s připomínkami, které zazněly
v rámci diskuse.

II. Návrh vzdělávacího plánu na rok 2013
K návrhu vzdělávacího plánu na rok 2013 prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. sdělil, že chybějící
oblast správního práva bude doplněna v nejkratší době. Prodleva byla způsobena obměnou
členů Rady Justiční akademie specializovaných na tuto oblast.
Ředitel Justiční akademie v úvodním komentáři k předloženému návrhu plánu vzdělávání sdělil, že civilní akce jsou celkově redukovány vzhledem k probíhajícímu vzdělávání v oblasti rekodifikace občanského práva hmotného.
Připomínky Rady k „Plánu vzdělávání 2013“
Oblast civilního soudnictví
Z diskuse členů Rady vyplynuly následující návrhy:
„Seminář k rodinnému právu“ - přejmenovat z důvodu identického semináře probíhajícího
v rámci rekodifikace civilního práva, případně zvážit jeho zrušení
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„Katastr nemovitostí“

zrušit a téma přesunout do semináře v rámci rekodifikace civilního práva o vlastnictví a držbě
„Seminář k dědickému právu“ - přejmenovat z důvodu identického semináře probíhajícího
v rámci rekodifikačního civilního práva, případně zvážit jeho
zrušení
-

Řediteli Justiční akademie se ukládá prověřit seminář k dědickému právu, který je ve stejném
časovém horizontu plánován jak v „partnerských akcích“, tak v oblasti „civilního soudnictví“ se
stejným obsahem i lektorským obsazením.
Oblast justiční a právní čekatelé
Semináře budou přednostně určeny pro justiční a právní čekatele; v případě volné kapacity
seminářů je možné umožnit do nich přístup i asistentům. Rekodifikační témata nebudou pokryta samostatnými semináři; v rámci plánovaných seminářů se dle úvahy jednotlivých lektorů
odpřednáší i změny spojené s novou civilní úpravou.
Oblast asistenti NS, NSS, VS, KS, OS
Ředitel Justiční akademie k dotazu Rady uvedl, že semináře jsou nabízeny z větší části na NS
a z menší části na NSS; při volné kapacitě seminářů se jich může zúčastnit asistent kteréhokoli soudu.
Oblast soudci s praxí do tří let
Při přihlašování na tyto semináře budou mít přednost především začínající soudci. Seminář
bude obsazen maximálně 15 účastníky a to z důvodu zaměření obsahu především na praktické dovednosti.
Oblast insolvence
V této oblasti došlo k mírnému navýšení počtu seminářů. Z diskuse vyšel podnět doplnit cílovou skupinu v bodě I. a II. i o státní zástupce všech stupňů.
Oblast jazykového vzdělávání
Bez připomínek.
Oblast lidská práva, ústavní právo
V diskusi bylo doporučeno doplnit u semináře „Nerovné zacházení a rozhodování o něm“ lektorský sbor o přednášející z Nejvyššího soudu ČR.
Oblast mezioborové akce
U semináře „Vyvlastňování-aktuální otázky“ bylo uloženo doplnit cílovou skupinu i o účastníky
z NSS a zároveň zajistit, aby byla po obsahové stránce řádně pokryta občanskoprávní část.
Oblast mezinárodního práva
U semináře „Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí včetně nařízení Brusel I“ se požaduje
doplnit lektorský sbor, a to přednostně o JUDr. Zdeňka Krčmáře.
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Oblast neprávních disciplín
Bez připomínek.
Oblast ostatní vzdělávání
V diskusi dospěla Rada k závěru:
1) vypustit semináře „ASPI I“ a „ASPI II“ a dát přednost celistvému semináři „Právní informační systémy“.
2) U semináře „Český jazyk v právní praxi“ doplnit cílovou skupinu o účastníky z resortu MSp
ČR (jde o návaznost na kancelářský řád).
Oblast IT, relaxace, komunikace, daně a účetnictví, psychologie, management, mediace a
etika
Bez připomínek.
Oblast partnerských vzdělávacích akcí
Ředitel Justiční akademie uvedl, že se jedná o rámcový program, který bude průběžně zpřesňován tak, jak se budou uskutečňovat jednotlivé vzdělávací akce. Z kapacitních důvodů jsou
tyto semináře zařazeny v termínech, které nejsou využity v rámci „základního“ vzdělávání
v Justiční akademii.
Oblast trestního soudnictví
Členové Rady doporučili:
- U semináře „Trestní odpovědnost právnických osob“ zařadit do lektorského sboru Mgr. Petra Forejta nebo Mgr. Lenku Trešlovou z MSp ČR.
- U semináře „Zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti“ doplnit lektorský
sbor o specialistu (např. o JUDr. Zbyňka Polednu na výkon rozhodnutí a exekuce).
Oblast vzdělávání středního justičního personálu
Bez připomínek.

III. Různé
1) Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Radě byl předložen materiál obsahující jmenný seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie, dosud však nebyli schváleni Radou.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.
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2) Projekt „Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním právu“
Ředitel Justiční akademie krátce uvedl písemný materiál k projektu, který se řadí svým objemem financí (50 tis. EUR) k projektům menšího rozsahu. Uvedená témata vzdělávacích akcí
„Konference na NSS“, „Aktuální otázky evropského soutěžního práva“, „Soukromoprávní prosazování soutěžního práva“ (mimo oblast nekalé soutěže), „Trestněprávní prosazování soutěžního práva“ a „Ekonomie v soutěžním právu“ jsou lektorsky obsazena renomovanými odborníky z řad právních akademiků, advokátů i ekonomů.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh projektu „Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním právu“.
3) Projekt „Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců v ekonomii, odborných
specializací a case managementu“
Projekt reaguje na programový dokument MSp ČR „Koncepce stabilizace justice“, jehož cílem
je propojení právních a ekonomických znalostí. S realizací projektu se počítá od 1. července
2012 do 30. června roku 2015. Budou při něm využívány moderní vzdělávací metody, (např.
e-learningové moduly, blended learning či případové studie). Cílovou skupinou jsou soudci,
státní zástupci, asistenti a případně čekatelé. První semináře by měly být zahájeny na konci
měsíce října letošního roku. Ředitel informoval Radu, že již proběhlo několik pracovních setkání, jejichž konkrétní výstupy budou dány k dispozici na příštím zasedání Rady Justiční akademie. Do přípravného týmu budou přizváni i zástupci Nejvyššího správního soudu.
Usneseno:
Rada bere předběžně na vědomí projekt „Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců
v ekonomii, odborných specializací a case managementu“ s tím, že bližší informace budou
projednány na příštím zasedání Rady.
4) Projekt „Erasmus 2012–2013“
Program EJTN a 5 partnerských zemí je organizovaný ve spolupráci s Evropskou justiční
vzdělávací sítí se sídlem v Bruselu a ve spolupráci s justičními akademiemi 4 partnerských
zemí (Polsko, Slovensko, Maďarsko a Německo). Jeho záměrem je přispět k rozvoji mezinárodní justiční spolupráce v rámci Evropské unie. Projekt bude probíhat od konce roku 2012 do
roku 2013. V jeho rámci se uskuteční celkem 5 seminářů organizovaných v jednotlivých partnerských zemích (jeden seminář v každé partnerské zemi), přičemž účastníkům seminářů
bude hrazeno cestovné a diety. Semináře proběhnout podle předem připraveného harmonogramu. V březnu 2013 bude po Polsku následovat Česká republika se zaměřením na oblast
lidských práv (dále Německo, Slovensko a Maďarsko).
Usneseno:
Rada schvaluje projekt „Erasmus 2012-2013“
5) Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců
odborného aparátu soudů a státních zastupitelství
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Projekt vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou. Je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Tříletý projekt, jehož první fáze začala probíhat již v roce 2011 vstupní analýzou
stavu rozvoje lidských zdrojů v resortu justice byla ukončena na jaře letošního roku. Cílem
bylo vytvoření katalogů pracovních pozic a katalogů vzdělávacích potřeb odborného administrativního aparátu soudů a státních zastupitelství.
Usneseno:
Rada schvaluje projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 30. listopadu
2012 od 10,00 hod.

Předané materiály: - Informace ke vzdělávání soudců a st. zástupců v oblasti rekodifikace
civilního práva
- Návrh vzdělávacího plánu na rok 2013
- Návrh seznamu nových lektorů dosud neprojednaných Radou
- Informace k projektu „Vzdělávání českých a slovenských soudců
v evropském soutěžním právu
- Informace k projektu „Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců v ekonomii, odborných specializací a case managementu
- Informace k projektu „Erasmus 2012 – 2013“
- Informace k projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství

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