Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 3. 6. 2008
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. Š. Láznová
Mgr. J. Kozák

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D.

Program:

-

JA
JA

Příprava Plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2009
Různé

V úvodním slovu uvítal místopředseda Rady Justiční akademie, JUDr. P. Kučera, členy Rady
Justiční akademie, jakož i další hosty. Dále konstatoval, že Rada je podle listiny přítomných
způsobilá jednat a usnášet se - přijímat rozhodnutí.

I.

Příprava výchovně vzdělávacího plánu na rok 2009

Ke vzdělávacímu plánu na rok 2009 ředitelka Justiční akademie JUDr. D. Kovářová uvedla, že
předložený materiál je pracovní a je určen k diskusi a dalšímu rozpracování v pracovních
skupinách Rady. Jeho návrh byl vytvořen na základě analýzy potřeb v resortu justice. Vzdělávací
plán na rok 2009 nelze, vzhledem k časovému horizontu jeho realizace, považovat za konečný.
V průběhu roku 2009 budou průběžně zapracovávány požadavky na aktuální témata.
K tomuto PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D. sdělila, že všem členům Rady JA byl zaslán k dispozici
návrh Plánu vzdělávání JA na rok 2009 a požádala členy Rady o projednání návrhu Plánu
vzdělávání JA v pracovních skupinách. Dále uvedla, že kromě oblastí, které jsou uvedeny
v předkládaném návrhu Plánu vzdělávání na rok 2009 se Justiční akademie bude též podílet,
v souvislosti s prioritami MSp pro oblast vzdělávání, na dalších aktivitách, a to zejména v těchto
oblastech:
Spolupráce na bakalářském programu pro VSÚ a VÚSZ s právnickými fakultami (PF UP a
PF MU)
Zajištění zkráceného a denního studia pro VSÚ na JA
Spolupráce s MSp ČR na organizaci a zabezpečení zkoušek insolvenčních správců
Spolupráce s MSp ČR na organizaci a zabezpečení vzdělávání informatiků
Vybrané semináře na aktuální témata ve spolupráci s advokáty, exekutory
Vzdělávací akce a projekty se zahraničním prvkem v souvislosti s předsednictvím České
republiky v Radě EU (zejména ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, EJTN,
ERA). Justiční akademie v souvislosti s předsednictvím České republiky v EU bude klást
důraz také na vzdělávací aktivity se zahraničním prvkem, jako člen EJTN (European
Judicial Training Network) bude předsedat Generálnímu shromáždění EJTN, které je
plánováno na červen 2009 do Prahy.

Na základě sdělených informací místopředseda Rady Justiční akademie JUDr. P. Kučera vyzval
I. náměstka ministra spravedlnosti JUDr. V. Krále, aby za MSp ČR sdělil jaké finanční možnosti

se pro Justiční akademii skýtají v souvislosti se vzdělávacím plánem na rok 2009.
V odpovědi I. nám. ministra spravedlnosti uvedl, že v současné době se dokončuje finanční
rozpočet na rok 2009 včetně zapracování rozpočtu Justiční akademie.
Ekonomickým náměstkem MSp ČR bylo ředitelce JUDr. D. Kovářové přislíbeno plné rozpočtové
krytí s tím, že některé vzdělávací akce by mohly být kryty z fondů EU.
Místopředseda Rady Justiční akademie JUDr. P. Kučera seznámil členy Rady s návrhem na
obsazení pracovních skupin podle specializace a členění na jednotlivé tématické oblasti. Pracovní
skupiny budou sestaveny ve stejném režimu jako v minulém období. U některých oblastí
vzdělávání dojde k posílení pracovních skupin o jednoho či dva členy z řad výkonné justice.
Pracovní komise ke vzdělávacímu plánu


Semináře pro předsedy KS

Za Radu Justiční akademie
JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
JUDr. P. Kučera
za Justiční akademii


určí ředitelka JA

Civilní právo

JUDr. F. Ištvánek
JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
Doplnit o 1 člena z řad výkonné justice
Za Justiční akademii



Mgr. J. Dvořáček

jdvoracek@akademie.justice.cz
tel. 573 505 178

Mgr.V. Peštuka

vpestuka@akademie.justice.cz
tel: 573 505 164

Trestní právo

JUDr. F. Vondruška
JUDr. S. Rizman
JUDr. P. Kučera
JUDr. J. Brož
Za Justiční akademii



Správní právo

JUDr. M. Došková
JUDr. M. Tomková

Za Justiční akademii

Mgr. V. Peštuka

vpeštuka@akademie.justice.cz
tel. 573 505 164

Mgr. L.Halouzkova
lhalouzkova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 154


Ostatní vzdělávání

JUDr. Š. Láznová
¨
Za Justiční akademii



PhDr. M. Kadlčík

mkadlcik@akademie.justice.cz
tel. 573 505 174

Komunitární a mezinárodní právo

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
Za Justiční akademii


Mgr. J. Opravil

jopravil@akademie.justice.cz
tel. 573 505 175

Jazykové vzdělávání

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
Za Justiční akademii


Mgr. J. Opravil

jopravil@akademie.justice.cz
tel. 573 505 175

Vzdělávání VSÚ, tajemníků soudů, asistentů soudců

Všechny jednotlivé pracovní skupiny se vyjádří i k obsahovému vzdělávání pro VSÚ.
Za Justiční akademii


PaedDr. P. Cicvárek pcicvarek@akademie.justice.cz
tel. 487 827 133

Vzdělávání čekatelů

Jednotlivé pracovní skupiny se vyjádří i k obsahovému vzdělávání čekatelů.
Za Justiční akademii

JUDr. P. Pšenica

ppsenica@akademie.justice.cz
tel. 573 505 124

Vzdělávání v insolvenčním právu
Mgr. J. Kozák
doplnit o jednoho člena z výkonné justice (např. Mgr. Jirsa nebo JUDr. Hrstková)
Zajistí:
Za Justiční akademii

Ing. L. Mazák

Justiční akademie
lmazak@akademie.justice.cz
tel. 573 505 177

Kontaktní osoby z Justiční akademie osloví během měsíce června 2008 pověřené členy
pracovních skupin Rady, s nimiž by měl být materiál projednán.
Konečná podoba plánu bude projednána během letních měsíců 2008 a schválena nejpozději ve
druhé polovině měsíce září 2008.
Diskuse:
V rámci diskuse někteří členové Rady navrhli doplnit Radu o jednoho člena z řad výkonné justice.
II.

Různé

Místopředseda Rady Justiční akademie JUDr. P. Kučera vyzval ředitelku Justiční akademie
JUDr. D. Kovářovou, aby i přes krátké působení ve funkci, zhodnotila své dosavadní kladné i
záporné poznatky a případně doporučila, jak Rada může být nápomocna.
V reakci na dotaz JUDr. D. Kovářová uvedla, že je příjemně překvapena možnostmi, které
Justiční akademie skýtá. Naopak překvapivé je ekonomické řízení Justiční akademie. V současné
době se seznamuje se všemi aktivitami a zaměstnanci Justiční akademie. Po prvotních
poznatcích uvažuje o sestavení nového pracovního týmu ze stávajících zaměstnanců. Jako
nezbytné považuje provázání financování vzdělávacích akcí s akcemi samotnými.
Ředitelka JUDr. D. Kovářová informovala přítomné o uskutečněném neformální procesním
auditu, jehož výsledky nejsou zatím v písemné formě k dispozici. Měly by být doručeny Justiční
akademii v nejbližší době. Ze závěrů vyplynula jistá doporučení a nezbytné kroky pro zefektivnění
činnosti Justiční akademie.
Za prioritní úkoly považuje vzdělávání v oblasti elektronizace justice, zajištění ubytovacích
kapacit pro vícedenní semináře v Praze, kde jsou již podniknuty první kroky. Formou marketingu
bude zjištěn přibližný počet zájemců o ubytování při vícedenních seminářích v Praze.
Pro vyšší soudní úředníky (bakalářské studium), čekatele a asistenty je předjednáno ubytování
v zařízení Vězeňské služby ČR Na Květnici v Praze Do konce roku je uvažováno o navýšení
vícedenních vzdělávacích akcí pro soudce a státní zástupce v Praze a další semináře
v partnerství s některými profesními organizacemi a Uniemi.
Do regionálních učeben lze mimo jiné ze strany Justiční akademie nabídnout např. možnost
individuálních konzultací v oblasti IT.
Diskuse:
JUDr. Z. Koudelka vznesl dotaz, s kolika místy je počítáno pro studium vyšších soudních
úředníků pro státní zastupitelství od září letošního roku.
V odpovědi bylo sděleno, že celkem je počítáno se třemi třídami s celkovým počtem 100
studijních míst a mělo by být zahájeno ještě v letošním roce. Tento typ studia by měl nahradit
3leté prezenční studium. Na základě učiněného průzkumu o zkrácené studium u předsedů KS je
avizováno 120 až 130 uchazečů o jednoleté zkrácené studium, které by mělo začít v lednu 2009.
Část přihlášených by studovala v Praze a část v Kroměříži. Budoucí zájemci o studium ze státního
zastupitelství budou absolventi bakalářského studia, kteří formou volitelných předmětů budou mít
možnost pracovat na soudech, státních zastupitelstvích či jinde ve veřejné správě. Kvóta pro
státní zastupitelství se nepředpokládá.

K dotazům JUDr. V. Král sdělil, že nebude od záři v Kroměříži otevřeno klasické tříleté studium
VSÚ, tím by došlo k duplicitnímu vzdělávání s bakalářským studiem. Pokud nebude bakalářský
vzdělávací program pro vyšší soudní úředníky schválen akreditační komisí, zřejmě se přistoupí na
formu prezenčního studia VSÚ. Bakalářské studium má zajistit ve stejné lhůtě tří let pracovníky
pro soudy, ale i státní zastupitelství.
JUDr. F. Ištvánek v návaznosti na vzdělávací plán justičních čekatelů se dotázal, jestli má MSp
ČR, v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o VSÚ, jasnější a koncepčnější představu
jaké bude vzdělávání čekatelů a jaké bude postavení asistentů.
V odpovědi I. nám. ministra spravedlnosti JUDr. V. Král uvedl, že pasáž vzdělávání justičních
a právních čekatelů v plánu vzdělávání nekoresponduje přesně se skutečností. Současný počet
je asi 250 čekatelů (150 justičních a 100 právních). Další výběrová řízení organizována nejsou
nebo pouze výjimečně. Předpokládá se, že kategorie justiční a právní čekatel, vzhledem
k naplněnosti potřeb justice a možnost jiných zdrojů, kterými lze zajistit obměnu justice, fakticky
zanikne.
U vzdělávání asistentů se ukazuje, že jejich právnické a další vzdělání je zaměřeno příliš úzce.
Chybí jim praxe na nalézacích soudech, je tedy nezbytné zabývat se otázkou jejich přípravy.
Ministerstvo spravedlnosti ČR oslovilo všechny krajské soudy, aby předložily návrh, jak si
představují kategorii asistent, justiční a právní čekatel, vyšší soudní úředník, právník a jestli je
třeba tyto kategorie rozlišovat nebo zda jim dát společný základ včetně terminologie. Na podkladě
došlých námětů je MSp ČR zpracováván materiál, který bude předmětem jednání na poradě
ministra spravedlnosti s předsedy krajských a předsedů vyšších soudů, eventuelně státních
zastupitelství. Závěry z jednání by měly být promítnuty do právních předpisů.
Místopředseda Rady JUDr. P. Kučera navrhnul, aby se některé z příštích zasedání Rady
uskutečnilo na některém regionálním pracovišti Justiční akademie.
Příští zasedání Rady Justiční akademie se uskuteční ve II. polovině měsíce září 2008.
Stěžejním bodem programu bude schválení Plánu vzdělávání Justiční akademie na rok
2009.

Zápis zpracovala:

Korábová Renata

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

