Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 9. 12. 2013
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

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

Program:

-

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

-

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

-

Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie
a informoval je o provedených personálních změnách v Radě. Jmenována byla JUDr. Anna
Maříková, krajská státní zástupkyně v Plzni, kterou přivítal. Dále přivítal Mgr. Mgr. J. Petrova,
LL. M. ředitele Justiční akademie jako hosta.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
K uctění památky dlouholetého zasloužilého člena Rady JUDr. Františka Vondrušky bylo
jednání zahájeno minutou ticha.
I.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční
akademie „nad plán“ za poslední čtvrtletí roku 2013 a rok 2014.
Nad rámec předloženého písemného materiálu byl ředitelem dán návrh na zařazení pravidelného semináře trestních kolegií NS ČR a NS SR, zaměřený na problematiku trestního
práva. Setkání by se mělo uskutečnit ve školicím středisku krajského ředitelství policie
v Podhradí nad Dyjí, v termínu od 21. 5. 2014 – 23. 5. 2014 a za účasti 35 soudců Nejvyšších soudů obou států. JUDr. S. Rizman doplnil, že obsahem semináře bude zaměření se na
novou trestní kodifikací, jakož i na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, nový zákon o mezinárodní právní pomoci v trestních věcech, včetně porovnání úprav obou států.
V diskusi na dotaz, zda se připravuje v České republice novelizace trestního zákoníku, bylo
náměstkem ministryně spravedlnosti JUDr. PhDr. P. Mlsnou, Ph.D. odpovězeno, že
v současné době byly práce na novele trestního zákoníku, vzhledem k nabíhající účinnosti
nového občanského zákoníku od roku 2014, pozastaveny.
Usneseno:
Rada schvaluje předložené nově navrhované vzdělávací akce; schválený návrh tvoří doplněk
stávajícího plánu vzdělávacích akcí.
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II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

Radě byl předložen ke schválení materiál ředitele Justiční akademie obsahující jmenný seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční
akademie; dosud však nebyli jako lektoři Radou schváleni.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů; schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu platnému
seznamu lektorů.
III.

Různé

1) Ředitel Justiční akademie předložil členům Rady k diskusi konkrétní nápravná opatření
předpokládaná jako reakce na kontrolu provedenou Ministerstvem spravedlnosti ČR:
-

doprava lektorů do místa přednášek a zpět. Justiční akademie využívá v převážné míře
vozového parku Justiční akademie; ve zcela výjimečných případech je lektorem použito
jeho soukromé vozidlo.
V případě účasti na rekodifikačních a ekonomických seminářích byl kilometr proplácen
v ceně dle vyhlášky tak, jak je výše pro dopravu v projektech vyhrazena. I zde však bude
jízdné propláceno nejvýše do ceny veřejné hromadné dopravy, čímž dojde k narovnání
rozdílu mezi běžnými a rekodifikačními semináři.

-

stravování účastníků seminářů, kteří se neodhlašují ze seminářů, takže v důsledku jejich
neúčasti propadá objednaná strava. Dochází tím k finančním ztrátám i když nevelké percentuálně hodnoty. Ředitel Justiční akademie uvedl, že na nutnost odhlašovat stravu již
byli účastníci upozorněni v průvodním e-mailu k Věstníku. Zároveň se upravuje systém
ASJA tak, aby týden před konáním semináře účastníci dostali na e-mail příslušné upozornění. Ředitel Justiční akademie zároveň uvedl následující možná sankční opatření pro
případ, že by se účastníci upozorněními neřídili:




Informování předsedů jednotlivých soudů
Hrazení nákladů za nepřítomné vysílajícími institucemi
Individuální sankcionování účastníků

Ředitel Justiční akademie doplnil informaci, že před každou vzdělávací akcí je
k dispozici aktualizovaný seznam účastníků, kteří si objednali stravu. Pro případ, že se
účastník včas ze semináře odhlásí, Justiční akademie sníží počet objednaných obědů.
Z diskuse vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví u těch účastníků, u nichž opakovaně došlo
k neúčasti na semináři a propadnutí stravy, vyrozumět předsedu krajského soudu. Nepřipadá
v úvahu, aby náklady hradily vysílající instituce. Bylo zvažováno též individuální sankcionování účastníků. Nelze doporučit, aby Justiční akademie vymáhala náhradu za stravu právní
cestou. Je však vhodné, aby účastníci nahradili propadlý oběd na základě dobrovolnosti.
Nepřichází v úvahu, aby Justiční akademie zakazovala určitým osobám, aby se účastnily
seminářů. Je však možné, aby těm účastníkům, u nichž ani upozornění předsedy soudu nevedlo k nápravě, odepřít stravu.
Usneseno:
Rada přijala následující závěr:
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Justiční akademie bude v pravidelných intervalech informovat zvláštním dopisem vedení jednotlivých soudů a státních zastupitelství o zaměstnancích, kteří se opakovaně bez omluvy nedostavili na seminář a strava tak propadla.
pokud by docházelo u jednotlivců k jejich dalším neúčastem, bude ze strany Justiční
akademie odmítnuta možnost zabezpečení jejich stravování.

2) Ředitel Justiční akademie Radu informoval o zvážení možné účasti čekatelů, asistentů a
VSÚ na vzdělávacích akcích pro soudce a státní zástupce. V současné době je jejich účast
připuštěna, zbude-li volná kapacita. Tento přístup je v souladu se zájmy justice bez podstatného zatížení semináře.
Schvalování účastí v ASJA se řídí následujícími pravidly:
a) u soudců a státních zástupců se počítá s průběžným schvalováním
b) u justičních a právních čekatelů včetně středního personálu (VSÚ, asistenti) – bude
účast schválena až ke dni uzávěrky, za předpokladu, že nebyla naplněna kapacita.
Je otázkou, zda mezi skupinou „střední personál (čekatel, asistent a VSÚ)“ určit priority.
V diskusi převládlo řešení, že jednoznačně prioritu má čekatel před zbývajícími kategoriemi,
kde již priority rozlišeny nebudou.
Usneseno:
Pokud není výjimečně stanoveno jinak, na seminářích určených soudcům a státním zástupcům je přihlašování otevřeno i čekatelům, asistentům i střednímu personálu. Prioritu mají
soudci a státní zástupci, jimž budou i nadále přihlášky schvalovány průběžně. Ke dni uzávěrky budou – po uspokojení poptávky ze strany soudců a státních zástupců – přidělena volná
místa, přednostně čekatelům, a zbudou-li i poté nějaká volná místa, též asistentům a střednímu personálu. Mezi asistenty a středním personálem nebude vztah priority; určující bude
výhradně to, kdo se přihlásil dříve.
3) Ředitel Justiční akademie zmínil účast exekutorů na vzdělávacích akcích Justiční akademie. V několika případech byly vzneseny námitky na jejich přítomnost na vzdělávacích akcích pro soudce a státní zástupce. Ředitel Justiční akademie má však za to, že pořádání
několika málo seminářů společně pro soudce i exekutory má svůj význam. Pro tento závěr
se v diskusi vyslovila i JUDr. M. Kasíková.
Usneseno:
Rada nemá námitky proti účasti exekutorů na pořádání exekučních seminářů přístupných
soudcům.
4) Ředitel Justiční akademie předložil Radě materiál „Přehled krajských soudů, mající zájem
o pořádání vlastních seminářů v Kroměříži“. Justiční akademie zajistí obsazenost Kroměříže
tak, aby mohla zavést předvídatelný systém, v němž by volné kapacity byly dlouhodobě vyhrazeny pro výjezdní školení krajských soudů.
Usneseno:
Rada bere na vědomí materiál „Přehled krajských soudů, kterým je umožněno konání jejich
vlastních akcí v Kroměříži“ na vědomí a vyslovila souhlas s pořádáním výjezdních zasedání
krajských soudů v Kroměříži.
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5) JUDr. M. Kasíková na závěr poděkovala řediteli Justiční akademie za rychlé a operativní
překonání zákazu parkování v Justičním areálu Na Míčánkách v době konání vzdělávacích
akcí pořádaných Justiční akademií. Ředitel poděkoval vedení MSp a předsedům obvodních
soudů, které sídlí Na Míčánkách, jejichž přispění vedlo k dobrému výsledku.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 21. února
2014 (pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.

Předané materiály:
-

Vzdělávací akce nad plán, které nebyly doposud schváleny Radou
Jmenný seznam lektorů, kteří přednášeli nebo budou přednášet a doposud nebyli
schváleni Radou
Dopis ministryni spravedlnosti o nápravných opatřeních vyplývajících z kontroly
Justiční akademie Ministerstvem spravedlnosti ČR
Přehled krajských soudů mající zájem konat výjezdní zasedání v Kroměříži
Přehled ubytovaných v Kroměříži na budovách B a C u vícedenních seminářů
včetně seminářů krajských soudů v požadovaných měsících

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