Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 30. 5. 2014

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Mgr. Filip Glotzmann

Program:

-

Projednání návrhu ministryně spravedlnosti prof. JUDr. H. Válkové,
CSc. na jmenování kandidáta do funkce ředitele Justiční akademie
Návrh nových lektorů doposud neprojednaných Radou Justiční akademie
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční akademie
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie, jakož i ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc. a kandidáta na ředitele Justiční akademie Mgr. Filipa Glotzmanna jako hosty.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I.

Projednání návrhu ministryně spravedlnosti prof. JUDr. H. Válkové, CSc. na
jmenování kandidáta do funkce ředitele Justiční akademie

Ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková, CSc. představila všem přítomným členům Mgr. Filipa Glotzmanna, kandidáta na funkci ředitele Justiční akademie a podala
podrobné informace o průběhu výběrového řízení na funkci ředitele Justiční akademie, které
bylo vypsáno MSp ČR.
Do výběrového řízení se celkem přihlásili 4 uchazeči. Sedmičlennou komisi, která jednotlivé
kandidáty posuzovala, vedla ministryně spravedlnosti prof. JUDr. H. Válková, CSc., v dopolední části zastoupená JUDr. I. Bláhovou.
Výběrová komise doporučila ke jmenování na funkci ředitele Justiční akademie místopředsedkyni Krajského soudu v Praze JUDr. Lenku Ceplovou, ta se však rozhodla nadále působit
jako soudkyně Krajského soudu v Praze. Ministryně spravedlnosti tedy navrhla kandidáta,
který se umístil jako druhý v pořadí, Mgr. Filipa Glotzmanna, což je obvyklý postup.
Jmenovaný vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V průběhu studia absolvoval stáž na University of Lapland ve Finsku. Masarykovu univerzitu
v Brně zakončil v roce 2002 diplomovou prací na téma „Senát v soustavě nejvyšších orgánů
ČR“. Pracovní zkušenosti nejprve získával na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a
v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se mimo jiné zabýval pravidelnou lektorskou činností. Poté působil v legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti ČR jako odborný vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Měl na starosti přípravu výkladových stanovisek a odpovědí na dotazy k novým právním předpisům přijatým v rámci rekodifikace soukromého práva.
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Od srpna 2013 byl Mgr. Filip Glotzmann zaměstnancem Justiční akademie v Kroměříži na
pozici akademického pracovníka pro oblast civilního soudnictví včetně vzdělávání v rámci
projektu „Rekodifikace občanského práva“. Zároveň působil jako lektor seminářů pro nižší a
střední soudní personál.
Mgr. Filip Glotzmann krátce prezentoval přítomným členům Rady Justiční akademie své budoucí záměry, vycházející z koncepce, kterou předložil výběrové komisi v rámci výběrového
řízení na MSp ČR. Při jejím zpracování využil zkušeností a poznatků z přímého působení na
Justiční akademii v Kroměříži a z úzké spolupráce s odcházejícím ředitelem Justiční akademie Mgr. et. Mgr. J. Petrovem, LL.M., na jehož koncepci a provedené změny by rád navázal.
Jedna z nejvýznamnějších změn se bude týkat prodloužení platnosti projektů rekodifikace
soukromého práva a ekonomie, které by podle původního plánu měly být ukončeny
v polovině roku 2015. V současné době se vedou jednání o jejich rozšíření a udržitelnosti.
Do budoucna se však počítá s pokračováním projektů financovaných z evropských fondů
v závislosti na vypsaných výzvách.
Co se týká vyšších soudních úředníků, jejich postavení je již ukotveno, úkolem je se zaměřit
na cílovou skupinu asistentů a čekatelů.
Po vystoupení Mgr. Filipa Glotzmanna následovala diskuse s dotazy. V ní členové Rady
ocenili ministryni spravedlnosti za to, že v tak krátké době rozhodla o návrhu kandidáta na
jmenování ředitele, neboť pro plynulý chod Justiční akademie je to zcela nezbytné.
JUDr. J. Bureš vznesl dotaz v tom smyslu, že Rada nemá jednoznačné informace o naplněnosti kapacity budov, jejich vytížení v návaznosti na počty seminářů. Podpořil by otevření
Justiční akademie jiným formám ekonomické spolupráce, avšak nezná důvody, které tomu
brání.
V odpovědi kandidát na ředitele Justiční akademie sdělil, že co se týká ekonomického využití
prostor Justiční akademie pro jiné než vzdělávací účely v rámci rezortu justice, tedy pro komerční využití, bude zapotřebí možnosti prověřit. Doposud byly informace takové, že komerční využívání objektů Justiční akademie je pro ni nevýhodné a rozpočet Justiční akademie se tím nenavýší (příjmy budou odváděny do státního rozpočtu).
Mgr. F. Glotzmann nevidí problém v kapacitě přednáškových prostor, ale v kapacitě ubytovací. V současné době Justiční akademie disponuje cca 150 lůžky rozdílné kvality, což je
v poměru k přednáškové kapacitě nedostatečné. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při ubytovávání profesních skupin rezortu justice. Účast na jednodenních seminářích není tak vysoká jako u vícedenních seminářů, což je zřejmě dáno polohou Kroměříže a její dopravní dostupností. Relevantnější údaje bude moci sdělit na některém z příštích zasedání Rady, pokud bude do funkce ředitele Justiční akademie jmenován.
V dotazech také zazněla kritika na způsob stravování účastníků vzdělávání. K tomuto bylo
kandidátem řečeno, že z minulosti existuje projekt, který tuto problematiku řeší, avšak k jeho
realizaci nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků. Justiční akademie na rekonstrukci-adaptaci svých volných prostor ve svém rozpočtu finanční prostředky nemá.
Námětem pro budoucího ředitele Justiční akademie je doporučení JUDr. J. Bureše zabývat
se otázkou odbornosti současných akademických pracovníků. Zdá se, že se vytratila jejich
odbornost; akademický pracovník je v současné době víc administrátor seminářů, což považuje za nedostatečné. Akademický pracovník by měl být přítomen po celou dobu semináře,
aktivně se jich účastnit, aby se posléze stal odborníkem ve své oblasti. Pokud takovéto akademické pracovníky Justiční akademie nemá, budou personální změny nevyhnutelné. Nelze
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považovat za dostačující, aby akademický pracovník představil lektora, účastníkům sdělil
provozní údaje (časy přestávek, oběda apod.) a odešel.
V reakci kandidát sdělil, že touto otázkou se zabýval již předchozí ředitel Mgr. et Mgr. J. Petrov, LL.M. Z jeho pohledu by akademický pracovník měl i sám umět přednášet.
JUDr. R. Fiala doporučil se zabývat i náměty od účastníků seminářů na volbu přednášejících,
neboť ti sami dobře vědí, koho chtějí za lektory.
Mgr. F. Glotzmann sdělil, že jeho plánem je touto otázkou se zabývat a mimo jiné vznést
dotazy na lektorská doporučení nejen na krajské soudy, ale oslovit i soudy nižších stupňů.
Jejich náměty by po zvážení a projednání s Radou byly zapracovány do vzdělávacího plánu
na další období. Počítá i se spoluprácí s akademickou sférou.
JUDr. R. Fiala, JUDr. M. Kasíková, Mgr. P. Pukovec, JUDr. F. Ištvánek a někteří další členové Rady doporučili nominaci Mgr. F. Glotzmanna na funkci ředitele Justiční akademie, neboť
kandidáta znají z předchozí spolupráce i jako lektora Justiční akademie. Za jeho působení ve
funkci akademického pracovníka došlo ke zvýšení úrovně vzdělávání v oblasti civilního práva. Jeho poměrně nízký věk by neměl být překážkou pro výkon funkce, neboť předností by
měly být především znalosti a kompetentnost kandidáta před jeho věkem. Byly oceněny i
jeho výrazné managerské dovednosti, které se projevily při spolupráci již v minulosti.
Ministryně spravedlnosti prof. JUDr. H. Válková, CSc. informovala Radu o svém konečném
stanovisku ponechat pražské pracoviště Justiční akademie ve stávajících prostorách (Městský soud, Hybernská 18, Praha 1), které jsou pro adaptaci zcela nevhodné. Jak předseda
Rady, tak i její členové ministryni spravedlnosti poděkovali a ocenili její velmi uvážlivý a citlivý přístup k tak zásadní otázce pro Justiční akademii.
Závěrem ministryně spravedlnosti poděkovala Radě za vyslovenou podporu kandidáta Mgr.
Filipa Glotzmanna na funkci ředitele Justiční akademie a věří, že spolupráce Rady s novým
ředitelem Justiční akademie bude ve všech směrech pozitivní.

Usnesení:
V souladu se Statutem Justiční akademie Rada projednala návrh ministryně spravedlnosti
prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. jmenovat do funkce ředitele Justiční akademie v Kroměříži
Mgr. Filipa Glotzmanna, s účinností od 1. června 2014, s kladným doporučením.
II.

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.
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III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

JUDr, J. Bureš upozornil, že vzdělávací akce „Společný seminář“ z oblasti trestní zahrnuje i
oblast rekodifikace NOZ a oblast insolvenčního práva.
Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. JUDr. J. Bureš a JUDr. R. Fiala doporučují u
seminářů z oblasti rekodifikace NOZ k přechodným ustanovením klást důraz na procesní
předpisy, které navazují na ustanovení hmotného práva. Ta nelze od sebe oddělit, zejména
pokud jde o zákon o zvláštním řízení soudním a přechodná ustanovení k insolvenčnímu zákonu. Oddělování hmotného a občanského procesního práva není vždy účelné.
Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované semináře s doporučením přihlédnout k dílčím připomínkám vzešlým z diskuse a semináře přiřadit jako doplněk ke stávajícímu plánu.

IV.

Různé

1)

Radě byly pro informaci předloženy materiály, které byly vypracovány ještě za předchozího ředitele Justiční akademie. Jedná se zejména o materiál „Základní pravidla
pro poskytování služeb Justiční akademií“. Jedná se o manuál, který zahrnuje jednotlivé kroky jak akademických, tak organizačních pracovníků při přípravě semináře,
jeho průběhu a ukončení včetně ekonomických kroků. Dále Statut a organizační
schéma Justiční akademie s účinností od 1. 4. 2014.

2)

Ustanovení pracovních komisí, v souvislosti s přípravou vzdělávacího plánu na rok
2015, bude uskutečněno v následujících dnech v součinnosti předsedy Rady Justiční
akademie s novým ředitelem Justiční akademie, který určí garanty za jednotlivé oblasti vzdělávání v Justiční akademii.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 19. září 2014
(pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze. Stěžejním bodem programu bude projednání vzdělávacího plánu na rok 2015.

Předložené materiály:
- Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
- Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
- Základní pravidla pro poskytování služeb Justiční akademií
- Statut Justiční akademie s účinností od 1. 4. 2014
- Organizační schéma Justiční akademie

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