Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 10. 3. 2017
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Filip Glotzmann

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Výroční zpráva o činnosti Justiční akademie za rok 2016
Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Úprava plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2017 – reakce na
neschválení projektových záměrů Justiční akademie
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech a vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích – nové povinnosti Justiční akademie
Návrh dokumentu „Memorandum o spolupráci ve věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5“

Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné 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.

Projednání „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2016“

Ředitel Justiční akademie krátce uvedl Výroční zprávu za rok 2016 (dále jen Zpráva), která je
rozdělena, tak jako v minulém roce, do tří stěžejních částí. Při jejím zpracování bylo přihlédnuto k drobným připomínkám z minulého roku.
První část se týká jednotlivých oblastí vzdělávání a jejich nejvýznamnějších vzdělávacích
akcí. Tato část obsahuje i kapitolu, která shrnuje poznatky z ukončeného Projektu českošvýcarské spolupráce, včetně vybraných statistik.
Druhá část se týká statistických ukazatelů. Při jejich zpracování bylo kromě tabulek zařazeno
pro větší přehlednost i grafické znázornění. Tabulky jsou zpracovány tak, aby bylo možné
velmi rychle dohledat jednotlivé účasti podle příslušnosti k soudům či státním zastupitelstvím,
účasti podle místa konání, účasti podle pracovních pozic a další. Ze základní tabulky Zprávy
vyplývá, že Justiční akademie uspořádala či spolupořádala v roce 2016 celkem 873 vzdělávacích akcí s celkovou účastí 23981 osob. Z přehledu také vyplývá, že u všech cílových skupin byla účast na vzdělávacích akcích téměř stejná, pouze u státních zástupců byl počet
účastí nepatrně vyšší než v roce minulém. Za pozornost stojí i statistické údaje z jednotlivých
soudních krajů a státních zastupitelství.
Třetí část je věnována jak rozboru hospodaření Justiční akademie s přidělenými rozpočtovými prostředky, tak výčtu uskutečněných vnitřních a vnějších kontrol a jejich výsledků.
Z větší části se jedná o údaje povinné, další statistické údaje je možné dohledat na webových stránkách Justiční akademie.
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V obecné diskusi Mgr. P. Pukovec kladně ohodnotil jak grafické, tak i obsahové vyjádření
Zprávy. Poděkoval řediteli Justiční akademie za to, že při jejím zpracování bylo přihlédnuto
k připomínkám z minulého roku, k její objemnosti, která je letos vyvážená.
JUDr. M. Kasíková vznesla dotaz k investiční akci „Jídelna v Kroměříži“, str. 52 Zprávy, zdali
je nějaký bližší časový harmonogram jejího zprovoznění.
Ředitel v odpovědi sdělil, že u budovy plánované jídelny bylo shledáno, že její střecha, jejíž
rekonstrukce proběhla cca před pěti lety, je v havarijním stavu. Proto Justiční akademie
uplatnila u stavební firmy reklamaci v rámci záruční doby, avšak prováděcí firma tuto reklamaci odmítá uznat. Z tohoto důvodu letos tedy nebude zřejmě možné zahájit stavební práce
na objektu jídelny. Investiční záměr je tedy odložen do doby vyřešení reklamace střechy.
Ředitel doplnil informaci o to, že nyní probíhají s okresní hygienickou stanicí jednání o možnosti zřídit v budově „C“ rychlou výdejnu „lehké stravy“ (zeleninové saláty, chlebíčky, bagety
apod.).
V reakci na informaci ředitele Justiční akademie JUDr. M. Kasíková doporučila zvážit úpravy
textu ve Zprávě ohledně jídelny v Kroměříži tak, aby účastníkům bylo zcela zřejmé, že zahájení jejího provozu je prozatím odloženo na neurčito. Jedná se zejména o úpravu věty: „Nedočerpané finanční prostředky budou čerpány v roce 2017 zapojením do rozpočtu pro realizaci další fáze investiční akce“.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc. se dotázal na graf „Celkový počet účastníků u vybraných pozic“
na str. 33 Zprávy a z jakého důvodu je tak nízká účast u oblasti „Správní soudnictví“ ve srovnání s dalšími oblastmi.
Podle ředitele Justiční akademie se v porovnání s úseky civilního a trestního soudnictví skutečně jedná o malý počet účastníků. Správních soudců je cca 95, asistentů na správních
úsecích je cca 100. Lépe vypovídající je graf „Správní soudnictví – soudy“ na str. 42 Zprávy,
který je členěn podle cílových skupin a správních soudů.
Prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. ocenil předloženou Zprávu jako pečlivě zpracovaný celek přiměřeného a tím i čtivého rozsahu.
Ředitel Justiční akademie okomentoval závěrečnou část Zprávy, která se týká hospodaření
Justiční akademie a doplnil informace o to, že zejména výdajová část byla v minulém roce
ovlivněna několika rozpočtovými změnami:
-

Snížením prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů ve prospěch ÚZSVM
v souvislosti s převodem budovy „G“ Justiční akademie.
Snížením prostředků ve mzdové oblasti do centrální rezervy MSp ČR.
Dorovnáním CZ podílu mzdových prostředků a OON v souvislosti s realizací zahraničních projektů na úkor běžných výdajů.
Zákonným navýšením finančních prostředků ve mzdové oblasti.

Usneseno:
Rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 v předloženém znění včetně připomínky, která
zazněla v diskusi.
II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

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 schváleni.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.
III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční
akademie

Ředitel Justiční akademie krátce uvedl písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční akademie
nad rámec schváleného vzdělávacího plánu“ na první pololetí 2017, které jsou již známy.
Dvě vzdělávací akce jsou z oblasti „Civilního soudnictví“, tři z oblasti „Správního soudnictví“,
jedna akce z oblasti „Ekonomická správa soudů a státních zastupitelství“, jedna akce
z oblasti „Ostatní vzdělávání neprávní“ a jedna akce z oblasti „Ústavní, evropské a mezinárodní právo“. Z poslední jmenované oblasti se jedná o seminář „Církevní restituce“, který se
měl uskutečnit již v minulém roce.
V diskusi bylo doporučeno opravit u lektora JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., seminář „Církevní
restituce“ z oblasti „Ústavní, evropské a mezinárodní právo, místo působení vysoká škola
CEVRO, nově uvést advokát.
Usneseno:
Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce s připomínkou, která zazněla v diskusi.
Tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.
IV.

Úprava plánu vzdělávání JA na rok 2017 – reakce na neschválení projektových
záměrů Justiční akademie

Ve vyjádření ředitele Justiční akademie k písemnému materiálu „Vzdělávací projekty Justiční
akademie 2017“ zaznělo, že v současné době nejsou otevřeny žádné projektové výzvy, které
by cílily přímo na justiční nebo alespoň celoživotní vzdělávání dospělých. Přesto v roce
2016, jak bylo již informováno na několika minulých Radách, připravila Justiční akademie na
základě projednání všech zainteresovaných složek včetně Ministerstva spravedlnosti ČR dva
nové projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 se zaměřením na:
1) Rozvoj justice v oblasti manažerských dovednosti. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí řídících pracovníků justice zejména v manažerských dovednostech, v řízení výkonu
organizace a v koordinaci řízení lidských zdrojů.
2) Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice. Projekt má za cíl vzdělávat soudce, státní
zástupce a další zaměstnance soudů a státních zastupitelství ve vybraných ekonomických
oblastech s přímou vazbou na výkon jejich funkce. Je také zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ekonomické správy justice v oblasti rozpočtování, správy majetku účetnictví a dalšího.
V prvním kole hodnocení byly oba projekty hodnotiteli MPSV ČR a MV ČR zamítnuty (únor
2017), a to i přesto, že spolupráce probíhala se všemi zainteresovanými stranami včetně
zadavatele Ministerstva práce a sociálních věcí. Justiční akademie proto podala žádost o
přezkum a čeká na jeho výsledek.
Pokud Justiční akademie s odvoláním uspěje, mohou ekonomické vzdělávací akce v rámci
tohoto projektu začít nejdříve v září – říjnu letošního roku. Ředitel Justiční akademie předpokládá, že konečné stanovisko ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí bude známo na
konci měsíce března či počátkem dubna letošního roku.
Neschválení obou projektů hodnotiteli se promítlo zejména do ekonomické oblasti vzdělávání
již schváleného vzdělávacího plánu na rok 2017. Ten již s těmito vzdělávacími akcemi a finančními prostředky na ně počítal. Pokud nedojde ke schválení projektů, Justiční akademie
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tak bude muset přistoupit k částečné redukci ekonomických seminářů. Zůstanou zachovány
pouze účastníky velmi poptávané vzdělávací akce s místem konání v Praze, Brně a Kroměříži. V regionech by se tyto semináře neuskutečnily vůbec.
V návaznosti na ekonomické vzdělávání se v diskusi doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. dotázala
ředitele Justiční akademie na novelu insolvenčního zákona a její proškolení v rámci justice,
jelikož novela nabývá účinnosti 1. července 2017.
V odpovědi ředitel Justiční akademie sdělil, že školení na problematiku insolvencí je z dlouhodobého hlediska problém, a to zejména v lektorském obsazení. Získat kvalitního lektora je
velmi složité. Důvodem je mnohdy i nízká výše lektorské odměny v Justiční akademii oproti
komerčním vzdělávacím agenturám. V minulosti Justiční akademie spolupracovala dost významně s JUDr. Z. Krčmářem, s JUDr. J. Burešem, s Mgr. R. Krhutem, JUDr. J. Maršíkovou
a dalšími. Na Nejvyšším soudě ČR je však nyní patrný rezervovaný přístup k lektorské činnosti v této oblasti.
Usneseno
Rada bere na vědomí zprávu ředitele Justiční akademie o případné úpravě vzdělávacího
plánu s tím, že konkrétní rozpis vzdělávacích akcí na podzimní období 2017 bude předložen
na příští zasedání Rady, v návaznosti na rozhodnutí MPSV ČR v odvolacím řízení ve věci
nových projektů.
V.

Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
a vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích – nové povinnosti Justiční akademie

Ředitel Justiční akademie informoval Radu o připravovaném zákoně o znalcích, znaleckých
kancelářích a znaleckých ústavech a vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, který je v současné době v prvním čtení v Poslanecké sněmovně; toto bylo však
přerušeno. Návrh zákona předpokládá zejména v § 10 „Obecné části“ zajištění vstupní
zkoušky Justiční akademií jak pro stávající soudní znalce v přechodném období zákona, tak i
u všech nových soudních znalců.
V této souvislosti se proto ředitel Justiční akademie dotázal náměstka ministra spravedlnosti
Mgr. M. Fraňka, jaká je konkrétní představa ministerstva spravedlnosti o zapojení Justiční
akademie v rámci tohoto zákona, pokud bude schválen a zda se Justiční akademie bude
podílet na přípravě prováděcí vyhlášky.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk v odpovědi sdělil, že byla navržena forma
dvoustupňové zkoušky. První stupeň zkoušky se bude rovnat „znaleckému minimu“, na základě kterého bude prováděna diferenciace pro jednotlivé odborné zkoušky. Testům budou
předcházet krátká školení. Obecná část bude zahrnovat několik variant testů, jejichž obsahem bude základní přehled o předpisech souvisejících s touto činností. Bude se tedy jednat
o prvotní „filtr“ před konáním vlastní odborné zkoušky. Testy budou zpracovány ve spolupráci
s odborníky, zejména z praxe. Znalci by tedy měli umět správně formulovat závěry ve znaleckém posudku a měli by znát jeho náležitosti.
Přezkušování stávajících znalců bude rozloženo na období 5 let. Ve spolupráci s Justiční
akademií budou nastaveny základní parametry zkoušky a vypracována prováděcí vyhláška.
Zákon by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2018.
Na základě dotazu z diskuse, kolik je evidováno znalců a jak bude postupováno, pokud stávající znalec neprojde obecnou částí testu, Mgr. M. Franěk odpověděl, že v současné době
se jedná přibližně o 9000 znalců. Pokud některý neprojde obecnou částí testu nebo o testování nepožádá, bude muset do pěti let svojí činnost ukončit.
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Ředitel Justiční akademie upozornil na fakt, že do podobného přezkušovacího režimu budou
spadat i soudní tlumočníci, takže podle jeho propočtů může žádat o přezkoušení
v přechodném období 5 let celkem až 12 - 13 tisíc osob. Upozornil také na možný problém
s technickým a personálním zabezpečením, protože větší část uchazečů o zkoušku se může
přihlásit až ke konci přechodného období. V prováděcí vyhlášce by tak měl být stanovený
časový harmonogram, který zamezí přihlašování se ke zkoušce až v závěru přechodného
období.
V dotazech v diskusi také zaznělo, zdali má Justiční akademie odpovědnost za přípravu i za
vlastní zkoušku, zda zkouška bude podléhat nějakému správnímu poplatku a zda budou
znalcům uznávány zkoušky provedené u komerčních subjektů.
V odpovědi ředitele Justiční akademie a náměstka ministra Mgr. M. Fraňka bylo řečeno, že
tak, jak je to v zákoně formulováno, bude mít Justiční akademie odpovědnost jak za přípravu, tak za průběh a vyhodnocení písemných zkoušek - testů. Krajské soudy budou mít svá
správní oddělení, která budou přijímat a evidovat žádosti, vybírat správní poplatky a posílat
zájemce o vykonání písemné části zkoušky do Justiční akademie k testování. Pokud uchazeč vykoná zkoušku srovnatelného typu u renomované agentury, tak mu bude s největší
pravděpodobností uznána.
V diskusi také zaznělo, že z důvodu velkého počtu eventuálních zájemců o zkoušku a omezené kapacitě prostor Justiční akademie, může také dojít k omezení průběžného vzdělávání
zaměstnanců justice.
Ředitel Justiční akademie doplnil, že ministerstvo spravedlnosti musí počítat se zvýšenými
náklady na zajištění těchto zkoušek a s navýšením provozních a mzdových prostředků Justiční akademie.
Usneseno:
Rada bere na vědomí zprávu člena Rady Mgr. M. Fraňka o vládním návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vládním návrhu zákona o soudních
tlumočnících a překladatelích na vědomí s tím, že se ukládá Mgr. M. Fraňkovi, aby průběžně
informoval ředitele Justiční akademie o stavu a průběhu schvalovacího procesu zákona a
věcech souvisejících tak, aby management Justiční akademie mohl včas činit přípravu.
VI.

Návrh dokumentu „Memorandum o spolupráci ve věci dislokace Obvodního
soudu pro Prahu 5“

Na základě úkolu z mimořádného zasedání Rady Justiční akademie ze dne 20. ledna 2017,
kterým byl pověřen ředitel Justiční akademie Mgr. F. Glotzmann a za Radu Justiční akademie Mgr. M. Kasíková, byl Radě předložen písemný dokument Memorandum o spolupráci ve
věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5.
Podle ředitele Justiční akademie tento dokument upravuje vztahy mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR, Městským soudem v Praze a Justiční akademií o užívání budovy Městského
soudu v Praze 1, Hybernská 18, se kterou má právo hospodařit Městský soud, jakož i o užívání náhradních vzdělávacích prostor Justiční akademií v justičním areálu v Praze Na
Míčánkách. Příprava a vznik dokumentu byly relativně náročné.
V Čl. II Memoranda „Podmínky k naplnění memoranda“ jsou přesně vyspecifikovány prostory
k užívání Justiční akademií, a to jak v Hybernské 18, tak i v náhradních prostorách
v justičním areálu Na Míčánkách. Předpokládaný rozsah prostor v prvním patře budovy na
Hybernské zahrnuje velký přednáškový sál pro 100 osob, malou učebnu pro cca 20 osob,
která může sloužit i jako zasedací místnost, technické zázemí velkého sálu a kancelář pro
zaměstnance JA. Náhradní prostory Na Míčánkách obsahují 2 velké přednáškové sály, 1
kancelář pro zaměstnance JA a technické zázemí.
5

Přednáškové prostory v Hybernské 18 budou sloužit převážně pro účely průběžného vzdělávání soudců a státních zástupců. Podle ředitele Justiční akademie se po opakovaném vyjednávání stran memoranda jedná o maximum možného. Časový horizont dislokace však stále
není zcela jasný. Původně stanovený konec roku 2017 pro samotný začátek rekonstrukce
budovy na Hybernské již nyní není reálný.
V diskusi zazněl v prvé řadě dotaz, jaký dopad bude mít uzavřené Memorandum na současnou smlouvu o užívání Hybernské 18 v případě, že nedojde k částečné dislokaci pražského
pracoviště Justiční akademie.
Podle ředitele Justiční akademie zůstává v platnosti stávající smlouva o užívání Hybernské
18 na dobu neurčitou.
JUDr. M. Kasíková podpořila ředitele Justiční akademie a potvrdila, že po vypjatém vystupování jednotlivých stran došlo ke konstruktivnímu jednání. Ředitel Justiční akademie musel
ustoupit z některých svých požadavků, takže byla zvolena uvedená varianta. Pokud se přidělené prostory v justičním areálu Na Míčánkách dobře technicky vybaví, získají charakter konferenčních prostor mezinárodního typu (jedná se o vybavení např. tlumočnickou technikou
atd.). Náklady spojené s investiční činností a s pořízením kvalitního vybavení bude hrazeno
z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR, k čemuž se zavázalo. Dále se ministerstvo spravedlnosti zavázalo ke dvěma tabulkovým místům (Čl. II, bod 4. Memoranda) pro personální
zabezpečení. Na zabezpečení vzdělávací činnosti by tak měl být v Praze dostatek zaměstnanců.
Mgr. M. Franěk doplnil informaci o to, že Memorandum zohledňuje zájmy všech zúčastněných a doporučil, aby bylo podepsáno co nejdříve. Také potvrdil, že lhůty pro dislokaci, jak
bylo již zmiňováno, jsou posunuty.
V průběhu diskuse podpořil stanovislo ředitele Mgr. F. Glotzmanna a JUDr. M. Kasíkové také
JUDr. R. Fiala.
V závěru diskuse se JUDr. J. Brož dotázal, proč Memorandum nemá základní atributy
smlouvy, jako jsou termíny (je uveden pouze jeden), odkazy na stávající smlouvy, časová
hlediska, proč není uvedeno, že provoz Justiční akademie v Hybernské 18 zůstane po dobu
rekonstrukce zachován a mnoho dalšího.
V odpovědi bylo jak ředitelem Justiční akademie, náměstkem ministra Mgr. M. Fraňkem a
některými dalšími členy Rady sděleno, že se jedná o rámcový dokument, který postihuje
všechna důležitá data a informace. Konkrétní termíny budou zpřesňovány operativně
v průběhu přípravy dislokace a výstupů z výběrových řízení. Po dobu nezbytné rekonstrukce
(odpojená voda apod.) bude nutné zřejmě plně využít justiční areál Na Míčánkách.
Předsedající prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. dal o dokumentu Memorandum o spolupráci ve
věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5 hlasovat. Dokument byl jednohlasně přijat a
řediteli bylo doporučeno výše zmíněný dokument podepsat.
Usneseno:
Na základě jednomyslného hlasování doporučila Rada řediteli Justiční akademie podepsat
návrh Memoranda o spolupráci ve věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5.
VII.

Různé

Ředitel Justiční akademie požádal člena Rady Mgr. M. Fraňka o stručnou informaci k uvažované změně přijímacího řízení a následné odborné přípravy justičních čekatelů, jejich testování a souvisejícím.
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V odpovědi bylo Mgr. M. Fraňkem sděleno, že z důvodu nejednotné přípravy, výběru a kariérního postupu asistentů a justičních čekatelů na jmenování soudcem ministerstvo spravedlnosti uvažuje o takové změně, aby došlo ke sjednocení procesu výběru a odborné přípravy.
Prozatím je zpracován interní model, který se opírá do jisté míry o model, který byl justicí
zpracován již v minulosti. Změny by měly být takové, jejichž realizace by se uskutečnila pouze na základě změny vyhlášky č. 303/2002 Sb. Ministerstvem spravedlnosti je uvažováno o
vytvoření centrální evidence volných míst na pozici justičního čekatele.
Na základě poznatků z porady předsedů krajských soudů je ministerstvem spravedlnosti
zpracováván podrobnější podklad, ve kterém se do jisté míry počítá i s úlohou Justiční akademie. Návrh změny bude mimo jiné zaslán k připomínkovému řízení i Justiční akademii.
V diskusi JUDr. R. Fiala potvrdil nutnost sjednocení výběru justičních čekatelů. Podklad, ze
kterého se nyní vychází a byl již zpracován v minulosti ve spolupráci ministerstva spravedlnosti a soudů. Autory byli JUDr. M. Mazanec, JUDr. T. Lichovník, JUDr. R. Fiala a tehdejší
legislativní náměstek ministra spravedlnosti.
Ředitel Justiční akademie objasnil, že se o situaci zajímá především z důvodu stávající přípravy justičních čekatelů a asistentů na justiční zkoušku a případnou následnou funkci soudce. Nynější příprava justičních čekatelů probíhá podle určitého časového harmonogramu,
který by změnou doznal výrazných změn. Je proto nutné znát míru zapojení Justiční akademie do uvažovaných změn, včetně jejich časového předpokladu. V současné době je ze
strany asistentů a justičních čekatelů největší zájem o závěrečné soustředění před justičními
zkouškami.
Podle náměstka ministra Mgr. M. Fraňka se nepředpokládá, že by došlo k zákonným změnám a ani není záměrem ministerstva spravedlnosti vstupovat do již probíhajícího vzdělávání
justičních čekatelů. S velkou pravděpodobností bude i u této cílové skupiny v rámci sjednocení výběru stanoveno přechodné období.
Usneseno:
Rada vzala na vědomí informaci Mgr. M. Franěk o uvažované změně systému výběru a odborné přípravy justičních čekatelů a o míře zapojení Justiční akademie do tohoto procesu.
Mgr. M. Franěk se v této souvislosti zavazuje včas informovat ředitele Justiční akademie o
připravovaných změnách.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 1. - 2. června
2017 (čtvrtek odpoledne - pátek) v Justiční akademii v Kroměříži.
(V případě potřeby bude možné ze strany Justiční akademie zajistit členům Rady dopravu do
Kroměříže a zpět).
Předložené materiály:
-

Návrh „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2016“
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Návrh dokumentu „Memorandum o spolupráci ve věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu
5“
Materiál „Vzdělávací projekty Justiční akademie 2017“

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