Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 5. 12. 2014

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Filip Glotzmann

Program:

I.
II.
III.

IV.
V.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Průběžná informace o projektu Vzdělávání zaměstnanců odborného
aparátu soudů a státních zastupitelství (projekt švýcarsko-české spolupráce za rok 2014)
Informace o hospodaření, provozu a probíhajících kontrolách v Justiční
akademii v roce 2014
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.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

Radě byl předložen ke schválení materiál obsahující jmenný seznam dosud neschválených
lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie.
V diskusi byla vznesena připomínka k uvedení působnosti Mgr. Renaty Nechutové, která je
sice na Nejvyšším státním zastupitelství, ale pouze na stáži. Její stálé přidělení je ke Krajskému státnímu zastupitelství v Brně.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů s připomínkami, které zazněly v diskusi. Schválený
návrh tvoří doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.

II.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

Od počátku roku 2015 proběhnou semináře nad plán jak z oblasti civilního soudnictví, tak i
rekodifikace. Na vyžádání KS v Ústí nad Labem proběhne seminář z oblasti správního soudnictví „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ Ve velké míře jsou také zastoupeny semináře z neprávní oblasti, které jsou zejména zaměřené na počítačové dovednosti a
jsou z větší míry organizovány na konkrétní vyžádání okresních soudů.
Ředitel Justiční akademie požádal Radu, aby nad rámec předloženého seznamu schválila i
seminář, jehož obsahem bude problematika oblasti ochranné léčby a rozhodování soudu o
změnách režimu ochranného léčení z ústavního na ambulantní a zabezpečovací detence.
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Specializovaný seminář se uskuteční na žádost MSp ČR na počátku roku 2015, a to jak
v Praze, tak i v Kroměříži, případně podle zájmu i v regionálních učebnách jednotlivých krajů.
Cílovou skupinou budou jak soudci a státní zástupci, tak soudní znalci.
V diskusi zazněla poznámka, že v budoucnu bude nutné sledovat vývoj legislativy v oblasti
odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání a následně reflektovat na přijaté změny vzdělávacími akcemi s již zmiňovaným obsahem.
Ředitel Justiční akademie doplnil informaci o skutečnost, že na téma pracovně právních
vztahů je již naplánován seminář v Kroměříži, který se bude zabývat i těmito navrhovanými
změnami. Lektory semináře budou JUDr. Zdeněk Novotný, JUDr. Jiří Doležílek a JUDr. Ljubomír Drápal z Nejvyššího soudu.
Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované semináře jako doplněk ke stávajícímu plánu.
III.
-

Průběžná informace o:
projektu Vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství (projekt švýcarsko-české spolupráce) za rok 2014
vzdělávacích akcích Justiční akademie s mezinárodním prvkem v roce 2014

a) Tento bod jednání reaguje na dotaz z minulého zasedání Rady, jehož obsahem byla
žádost o souhrnné informace o projektu. Ředitel krátce okomentoval písemný materiál, kde vysvětlil podstatu projektu a jeho financování. Jedná se o projekt českošvýcarské spolupráce, jehož cílem je zajistit ucelené vstupní kvalifikační vzdělávání
pro střední odborný personál. Projekt je již z 90% připraven. Skládá se ze tří stěžejních částí a to:
1) Tvorby vzdělávacích e-learningových modulů, kterých bude celkem 30 a jsou postupně
zavěšovány do ASJA pro potřeby VSÚ a VÚSZ ke zkouškám.
2) Publicita projektu, která proběhla v Justiční akademii v Kroměříži v termínu 19. – 21. 5.
2014 formou konference s mezinárodní účastí a na které byl prezentován význam nově vznikajícího systému vzdělávání odborného justičního aparátu.
3) Veřejných zakázek, které budou vypsány na konci roku 2014 nebo počátkem roku 2015.
Jsou určeny především na vybavení přednáškových sálů v Praze a v Kroměříži IT technikou
(obrazovky, plátna, dataprojektory, ozvučení a další). Druhou významnou veřejnou zakázkou
je dodávka streamovacího serveru (Webcast), který bude využíván pro vzdělávací akce pro
celou justici.
V listopadu 2014 bylo odsouhlaseno prodloužení projektu do června 2015.

b) Druhý materiál obsahuje přehled mezinárodních akcí za rok 2014, výhled na rok 2015
a počty účastníků vyslaných prostřednictvím Justiční akademie na vzdělávací akce
do zahraničí. Dosavadní spolupráce probíhala zejména s těmito partnery:
-

EJTN (EUROPEAN JUDICAL TRAINING NETWORK) je nejvýznamnějším a nejčastějším evropským partnerem Justiční akademie v oblasti mezinárodní spolupráce.
ERA (ACADEMY OF EUROPEAN LAW) - ze strany Justiční akademie je na rok
2015 zájem o nový dvouletý projekt „Training legal languages for effective functioning
of judical cooperation in EU“. Pokud dojde ze strany zahraničního partnera
k rozhodnutí, bude předpokládaný termín zahájení projektu červenec 2015.
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-

JUSTIČNÍ AKADEMIE ZEMÍ V4 a CHORVATSKA.

Všechny vzdělávací akce se zahraničním prvkem jsou zveřejňovány prostřednictvím informačního a přihlašovacího systému ASJA. Jsou tematickým doplňkem vzdělávacího plánu
téměř ve všech jeho oblastech. Možný počet účastníků z každé země stanoví hlavní organizátor akce příslušného státu, takže není možné tyto akce zpřístupnit většímu počtu zájemců.
V roce 2014 proběhlo celkem 115 takových akcí, z toho o 3 zahraniční vzdělávací akce neprojevil nikdo zájem.
Na vzdělávací akce do zahraničí bylo prostřednictvím Justiční akademie vysláno celkem 256
účastníků.
V diskusi byl vznesen dotaz, zda Justiční akademie umí určit kolik z celkového počtu 256
vyslaných účastníků je soudců a státních zástupců.
Do doby rozeslání tohoto zápisu bylo spočítáno, že z celkového počtu 256 účastníků zahraničních akcí bylo:
soudců: 61,3% (157 osob)
státních zástupců: 14,1% (36 osob)
asistentů + čekatelů: 19,1% (49 osob)
jiných (např. zaměstnanci MSp): 5,5% (14 osob)

Usneseno:
Rada bere informaci o projektu „Vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství (projekt švýcarsko-české spolupráce za rok 2014), jakož i průběžnou
zprávu o mezinárodní spolupráci se zahraničními institucemi, na vědomí.

IV.

Informace o hospodaření, provozu a probíhajících kontrolách v JA v roce 2014
1) Ředitel Justiční akademie informoval Radu o výši rozpočtu na rok 2015, který bude
zhruba stejný jako v letošním roce. V oblasti personální došlo na základě doporučení
MSp ČR ke snížení počtu zaměstnanců o dva.
2) Dále ředitel Radu informoval o dvou investičních akcích, a to o rekonstrukci ubytovacích kapacit budovy „E“, která by měla být dokončena v lednu 2015 a probíhající rekonstrukci zadního traktu budovy „B“, což je objekt, se kterým se do budoucna počítá
jako s výdejnou stravy pro účastníky seminářů.
3) Problematiku vzdálenosti stravovacího zařízení od školících budov, jak bylo uvedeno
na minulém zasedání Rady, ředitel doplnil o informaci, že v meziobdobí bylo jednáno
s vlastníky přilehlých objektů o možnosti zkrácení si cesty účastníky seminářů průchodem přes jejich pozemky ke stravovacímu zařízení. Jednání se však nesetkalo
s úspěchem.
4) V souvislosti se stravováním ředitel informoval Radu i o množících se stížnostech jak
od účastníků školení, tak od samotných lektorů, na kvalitu poskytované stravy (jde
nejen o výstupy z evaluačních listů). V této souvislosti se proto bude jednat s MSp
ČR o investičním záměru na zprovoznění výdejny stravy v zadním traktu budovy „B“.
Pokud by tento investiční záměr byl ze strany MSp ČR akceptován, je možné uvažovat o otevření vlastní výdejny stravy, nejdříve však na začátku roku 2016. Na pře-
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chodné období je managementem Justiční akademie uvažováno buď o jiném stravovacím zařízení (musí být vysoutěženo) nebo o poskytování stravovacích poukázek.
5) Ve vztahu k informovanosti účastníků nejen vzdělávacích akcí, ale i ostatní veřejnosti
dochází od nového roku ke změně webových stránek Justiční akademie v návaznosti
na informační systém ASJA, které značně zefektivňují dohledatelnost seminářů
účastníky a zjednodušují jejich orientaci při vyhledávání informací. Spolu s těmito
změnami dochází i ke změně ve vydávání „Informačního věstníku“ pro soudce a státní zástupce. Nově bude od nového roku vydáván i „Věstník“ pro střední odborný personál justice.
6) K probíhajícím kontrolám v Justiční akademii od podzimu letošního roku ředitel sdělil,
že probíhá rozsáhlá veřejnosprávní kontrola Finančního úřadu ve Zlíně ve spolupráci
s MF ČR za období 2011 – 2013. Průběžné výsledky zatím nejsou známy. Na konci
měsíce září 2014 byla dokončena kontrola z MV ČR na projekt Rekodifikace. Výstup
z této kontroly není doposud znám i přesto, že s výsledky měl být ředitel Justiční
akademie obeznámen nejpozději v polovině listopadu letošního roku. Druhá kontrola
z MV ČR se od 9. 12. 2014 bude zabývat projektem Ekonomie.
V bohaté diskusi zaznělo, že vzdálenost stravovacího zařízení není až takový problém, jako
samotná kvalita stravy. Účastníci by uvítali původní stravovací zařízení (Domov mládeže).
Negativní jsou i zkušenosti s chováním obsluhujícího personálu. Justiční akademie je podle
„Statutu“ povinna účastníkům, kteří o to prostřednictvím ASJA požádají, stravování poskytnout. Pokud by tomu tak nebylo, vysílající organizace (soudy, státní zastupitelství a další
organizace resortu justice) by nesly veškeré náklady na stravování vysílaných účastníků samy, s čímž však jejich rozpočet však s tím nepočítá.
Usnesení:
Rada vyslovuje podporu stanovisku ředitele Justiční akademie vypovědět stávající smlouvu
se současným poskytovatelem stravy v Kroměříži a souběžně vypsat výběrové řízení na nového poskytovatele stravování; na dobu nezbytně nutnou se doporučuje poskytnout účastníkům stravovací poukázky.
Rada doporučila řediteli Justiční akademie pokračovat v intenzivních jednáních s ekonomickým odborem MSp ČR ohledně investičního záměru na vybudování vlastní výdejny stravy
v zadním traktu rekonstruované budovy „B“ tak, aby mohla být alespoň částečně zprovozněna k výše uvedenému účelu.

IV.

Různé

JUDr. J. Brož upozornil, že v seznamu neschválených lektorů Radou jsou u mediace uvedeni
dva lektoři-mediátoři, kteří nemají právní vzdělání, což nelze považovat za uspokojivé.
V rámci nového zákona o mediaci doporučuje věnovat této tématice zvýšenou pozornost.
Česká advokátní komora pro mediace obdržela grant od EU, a to především proto, aby došlo
k rychlé a intenzivní implementaci zákona do praxe. Mediátory akredituje po příslušných
zkouškách buď MSp ČR nebo Česká advokátní komora.
V diskusi bylo členy Rady řediteli doporučeno využít téma mediace jak u partnerských akcí
s ČAK, tak při plánování vlastních vzdělávacích akcí (zejména však doporučení na lektorské
obsazení). Téma mediace se dá přiřadit k již naplánovaným vzdělávacím akcím na rok
2015.
Ředitel v reakci sdělil, že na příští zasedání Rady Justiční akademie připraví materiál, jehož
obsahem bude přehled akcí s touto tématikou a uvažovanými lektory.
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Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 6. března
2015 (pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.
Předložené materiály:
-

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Informace o nových lektorech, kteří přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie
Průběžná informace o projektu Vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a
státních zastupitelství (projekt švýcarsko-české spolupráce za rok 2014)
Mezinárodní spolupráce Justiční akademie (akce se zahraničním prvkem)-průběžná
zpráva za rok 2014

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