Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 19. 9. 2014

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Filip Glotzmann

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.

Projednání návrhu vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2015
Návrh nových lektorů doposud neprojednaných Radou Justiční akademie
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční akademie
Ekonomické zajištění činnosti Justiční akademie v roce 2015
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie, jakož i ředitele Justiční akademie Mgr. Filipa Glotzmanna jako hosta.
Zároveň informoval členy Rady o v meziobdobí provedených personálních změnách v jejím
složení. Ministerstvem spravedlnosti ČR byl k 1. 9. 2014 odvolán JUDr. Daniel Volák a JUDr.
PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. Noví nástupci nebyli ještě jmenováni. Dále na svou funkci člena
Rady rezignoval JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. Na jeho místo byl předsedou Nejvyššího
správního soudu jmenován JUDr. Jan Vyklický.
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 vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2015

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval předložený materiál spolu s rozpisem seminářů a dalších vzdělávacích akcí na rok 2015. Vzdělávací plán byl připravován v pracovních
komisích Rady podle jednotlivých témat vzdělávání. Obsah seminářů respektuje požadavky
jak ze strany Justiční akademie, tak i ze strany soudů a státních zastupitelství, které byly
vyzvány k zaslání svých námětů na vzdělávací akce.
Připomínky Rady po zapracování změn k „Plánu vzdělávání na rok 2015“
Rada se k předloženému návrhu vzdělávání na rok 2015 vyjádřila následovně:
Oblast civilního soudnictví a insolvence
Jednotlivé oblasti vzdělávacího plánu jsou již propojeny s připravovanou novelou občanského zákoníku a nelze je tedy od sebe oddělovat. Pozornost se naopak soustřeďuje na jednotlivé typizované oblasti vzdělávání, například „Nájem a pronájem“, „Katastr nemovitostí“ a
další témata. Postupně dochází k „útlumu“ obecného vzdělávání v oblasti projektu rekodifikace, a to zejména v regionech. Vzdělávání se z větší části přemístilo z regionů do Prahy,
Brna a Kroměříže.
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K námětu JUDr. J. Bureše na zařazení seminářů na téma „Průnik rekodifikace do trestního
práva a vztah mezi těmito dvěma oblastmi“ bylo sděleno, že první návrhy obsahu seminářů
byly již rozpracovány, a to zejména ve spolupráci s Nejvyšším soudem.
Bez připomínek.
Projekt vzdělávání v oblasti rekodifikace soukromého práva
Řediteli Justiční akademie bylo doporučeno uspořádat semináře o připravovaných změnách
v novém občanském zákoníku, či začlenit tuto informaci do již plánovaných vzdělávacích
akcí, nejdříve však v březnu příštího roku za přispění zejména náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.
U seminářů „Dědické právo“ (str. 2) Rada doporučuje zařadit jako lektora JUDr. R. Fialu, u
semináře „Zákon o mezinárodním právu soukromém“ (str. 5) doplnit jako lektorku prof. JUDr.
Moniku Pauknerovou, CSc., DSc.
Bez připomínek.
Projekt vzdělávání v oblasti rekodifikace soukromého práva pro odborný justiční personál
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti trestního soudnictví
JUDr. S. Rizman upozornil na to, že plán vzdělávání na rok 2015 již reaguje i na změny v
novém občanském zákoníku. Informoval o přípravě rekodifikace trestního procesu; jeho zařazení do vzdělávacího plánu však doporučil nejdříve na září 2015.
U semináře „NOZ - právnické osoby“ (str. 17) Rada doporučuje zařadit jako lektory JUDr. R.
Pelikána, Ph.D. a JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. a doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D.
z PFUK.
Vzdělávání v oblasti správního soudnictví
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti lidských práv a ústavního práva
Bez připomínek.
Projekt ekonomie-vzdělávání soudců a st. zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu
Ředitel Justiční akademie sdělil, že v příštím roce očekává nárůst účastníků těchto seminářů.
Doposud cílové skupiny upřednostňovaly zejména semináře z oblastí rekodifikace na úkor
„Projektu ekonomie“. Lektory jsou odborníci-specialisté, zejména z komerční sféry, kteří se
danou problematikou úzce zabývají.
Bez připomínek.
Vzdělávání pro trestní soudce s praxí do 3 let
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti přípravy justičních a právních čekatelů
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V této oblasti vzdělávání došlo podle ředitele Justiční akademie k největším změnám. Za
výrazného přispění JUDr. M. Kasíkové a Mgr. P. Pukovce bylo upraveno vzdělávání pro justiční a právní čekatele tak, aby co nejvíce reflektovalo na požadované znalosti. Současnou
podobu vzdělávacího plánu je tak možné považovat za ucelené koncepční vzdělávání.
V diskusi opět vyvstala otázka, do jaké míry se mohou účastnit vzdělávání pro justiční a
právní čekatele i asistenti. V současné době se předpokládá plný stav míst pro přípravu justičních a právních čekatelů. Rada se již v minulosti usnesla na závěru, že čekatel má jednoznačnou přednost před asistentem; přístup asistentů na vzdělávání čekatelů bude proto Justiční akademií umožněn pouze za předpokladu nenaplnění kvóty pro justiční čekatele. Praxe
je však taková, že asistenti se snaží na poslední chvíli obsadit „papírově“ volná místa (počet
míst je v plánu nastaven na kapacitu učebny), což není zcela vyhovující. Ve vzdělávacím
plánu by měl být stanoven reálný počet míst pro čekatele a ten ze strany Justiční akademie
striktně dodržován.
Dílčí usnesení:
Asistenti mohou být zařazeni do vzdělávání pro justiční a právní čekatele pouze v případě,
pokud bude prokazatelně volné místo neobsazené justičním či právním čekatelem nebo jím uvolněné.
Vzdělávání justičních a právních čekatelů v obvodu KS a KSZ Hradec Králové
Ředitel Justiční akademie doplnil písemnou informaci, že tyto semináře jsou naplánovány na
základě požadavků Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
Budou pořádány v jejich prostorách a s jejich lektory. Justiční akademie se na těchto akcích
bude podílet jen jako „servisní“ organizace. Srovnatelné vzdělávání ve stejném rozsahu spolupráce probíhá i na Nejvyšším soudu a je velmi kladně hodnoceno.
Vzdělávání asistentů NS, NSS, KS a OS
V diskusi JUDr. R. Fiala zdůraznil, že koncepčně by měl být asistent chápán jako odborný
personál a měl by být profilován jako pomocník konkrétního soudce. Vysílání na odborné
kurzy či semináře by mělo být i nadále ponecháno na jejich nadřízeném, zda vyhoví žádosti
asistenta na jeho další vzdělávání či nikoliv. Asistenty nelze vnímat jako druhou skupinu
„kandidátů“ na místa soudců. Jedinou vzdělávanou skupinou na tuto funkci by měli být právní
čekatelé. Je třeba zcela jasně vyprofilovat pozici asistenta a vymezit jeho pravomoci, včetně
možností dalšího kariérního postupu.
Dílčí usnesení:
Doporučuje se doplnit do cílové skupiny justiční čekatele.
Vzdělávání asistentů MS Praha, KS a OS
Bez připomínek.
Řádné kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství
Ředitel Justiční akademie informoval přítomné o navýšení počtu běhů kvalifikačního vzdělávání. Oproti původním dvěma běhům, je nyní naplánováno pět běhů kvalifikačního vzdělávání, s místem konání jak v Kroměříži, tak i v Praze. Za dva roky tak dokončí studium přibližně
300 vyšších soudních úředníků.
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Bez připomínek.
Vzdělávání odborného justičního personálu-odborný aparát soudů (VSÚ, soudní tajemníci,
asistenti soudců, vykonavatelé)
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti odborného justičního personálu (správa soudů, státního zastupitelství a
dalších OSS v justici
Pro tuto cílovou skupinu se ve spolupráci s MSp ČR Justiční akademii podařilo zařadit do
plánu vzdělávání projekt „Rozpočtová gramotnost“, jehož financování proběhne prostřednictvím grantu, takže nebude tedy mít finanční dopad na rozpočet Justiční akademie. Obsahem
bude zejména aktuální problematika rozpočtování, výkaznictví a účetnictví stanovené na
základě provedené analýzy potřeb.
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti neprávních disciplín – ostatní vzdělávání
Výpočetní technika, český jazyk, právní informační systémy a další
Bez připomínek.
Informační systémy soudů a státních zastupitelství
Vzdělávání v této oblasti bylo převedeno z kompetence MSp ČR na Justiční akademii. Pro
řádný chod soudů, státních zastupitelství a dalších složek justice je zcela nezbytné. Obsahem vzdělávání jsou nové informace ke stávajícím programovým systémům o provedených
změnách.
Bez připomínek.
Psychologie, komunikační dovednosti, mediace a další
Bez připomínek.
Projekt švýcarských fondů
Bez připomínek.
Švýcarský projekt-kvalifikační a průběžný program
Bez připomínek.
Švýcarský projekt – specializační program
Bez připomínek.
Vzdělávání ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnerskými institucemi
Jedná se o vzdělávací akce, které jsou pořádány zejména ve spolupráci s Českou advokátní
komorou, Komorou soudních tlumočníků, Jednotou českých právníků, Asociací insolvenčních správců a dalšími partnerskými vzdělávacími institucemi. Řadí se k seminářům, které
jsou účastníky kapacitně vytíženy; patří mezi oblíbené.
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Bez připomínek.
Partnerské akce Justiční akademie a evropských institucí
Mezi významné projekty patří spolupráce s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN). Jejím
členem je Justiční akademie od roku 2004. Justiční akademie tak může nabídnout, zejména
soudcům, nad rámec běžného vzdělávání i vzdělávací akce se zahraničním prvkem. Jejich
účast na mezinárodních vzdělávacích akcích je refundována z EJTN.
Spolupráce s Akademií evropského práva, se slovenskou Justiční akademií a Justičními
akademiemi zemí V4 a Chorvatska probíhají na základě „Rámcových partnerských smluv“.
Ročně se jedná přibližně o deset seminářů či vzdělávacích akcí.
Celkem se do mezinárodních vzdělávacích akcí zařadí více než 100 soudců a státních zástupců.
Bez připomínek.
Vzdělávání v oblasti odborného jazykového vzdělávání
Bez připomínek.
Zkoušky insolvenčních správců
Bez připomínek.
Zkoušky protokolujících úředníků
Bez připomínek.
Usnesení:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávacích akcí na rok 2015“ jako celek s připomínkami,
které jsou součástí „Zápisu“.

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.

III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

V přehledu vzdělávacích akcí na tento rok, které nebyly ještě Radou schváleny, jsou tři akce
z oblasti „Trestního soudnictví“, jedna akce z „Projektu ekonomie“, dvě vzdělávací akce pro
střední personál justice a několik nově zařazených akcí z oblasti neprávní.
JUDr. M. Kasíková ocenila zařazení „Adaptačního kurzu“ pro čekatele. Předpokládaný zájem
by měl být kapacitně uspokojen.
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Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované semináře jako doplněk ke stávajícímu plánu.
IV.

Ekonomické zajištění činnosti Justiční akademie v roce 2015

Ředitel Justiční akademie informoval Radu o výhledu rozpočtu na rok 2015, ten bude přibližně stejný jako v letošním roce, tj. 63 mil. Kč bez finančních prostředků na „projekty“. Na příští
rok je naplánována rekonstrukce budov „D“ a „E“ v Kroměříži. V letošním roce začínají probíhat přípravné práce včetně výběrových řízení na dodavatele; zde se předpokládá úspora
až několik milionů korun.
Na Ministerstvo spravedlnosti ČR, je vznesen požadavek na valorizaci lektorného. To
v současné době činí 550,-Kč/hod; vyšší odměna se týká pouze lektorů evropských projektů.
Vzdělávací činnost je v Justiční akademii převážně zajišťována erudovanými odborníky z řad
justice. Proto se současná výše lektorného jeví jako nedostatečná. Management Justiční
akademie při této úvaze vychází i z poznatků jiných rezortů, které si rovněž zajišťují vlastní
vzdělávací činnost.

IV.

Různé

Někteří členové Rady vznesli dotaz, zda a jak se Justiční akademie vypořádala se zajištěním
stravování v Kroměříži, které, co se týče vzdálenosti od školících prostor, je pěší chůzí poměrně daleko.
V odpovědi ředitel Justiční akademie sdělil, že v rámci výběrového řízení na stravovací zařízení zvítězil dodavatel, který je skutečně od školících budov pěší chůzí poměrně dále vzdálen (15 min. pěšky). Situaci se však management Justiční akademie snaží řešit. V rámci rekonstrukcí a úspory finančních prostředků z výběrových řízení se plánuje i vlastní výdejna
stravy v budově “B“. Podle současných předpokladů by provoz výdejny jídel mohl být zahájen na počátku roku 2016.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 5. prosince
2014 (pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.

Předložené materiály:
- Návrh plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2015
- Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
- Informace o nových lektorech, kteří přednášeli nebo budou přednášet na vzd. akcích JA

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