Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 27. 3. 2009
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. V. Král
JUDr. F. Ištvánek
Mgr. J. Kozák

Hosté:

JUDr. D. Kovářová

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.

Justiční akademie

Výroční zpráva za rok 2008
Informace o připravovaném přihlašovacím systému ASJA
Informace o rozpočtu 2009
Informace o nových akcích dosud neprojednaných Radou JA
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal členy Rady Justiční akademie,
jakož i ředitelku Justiční akademie, JUDr. D. Kovářovou.
Konstatoval, že Rada je podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat
rozhodnutí).
I.

Výroční zpráva za rok 2009

JUDr. D. Kovářová předložila Radě podstatné části z jinak obsáhlé „Výroční zprávy Justiční
akademie za rok 2008“ se statisticky upotřebitelnými údaji. Podle této zprávy vzděláváním
v Justiční akademii prošlo 8420 osob v 517 uskutečněných seminářích včetně jazykových
kurzů (oproti původně 544 plánovaným). Výroční zpráva zatím neobsahovala za jednotlivé
vzdělávací úseky hodnocení lektorů, čemuž bude věnována již příští zpráva. Ředitelka
Justiční akademie členy Rady ujistila, že příští výroční zpráva po zavedení elektronického
systému ASJA již bude obsahovat další vypovídající statistické údaje.
Diskuse:
JUDr. Š. Láznová vznesla na ředitelku Justiční akademie dotaz o možném otevření studia
pro vyšší soudní úředníky státních zastupitelství.
K dotazu ředitelka Justiční akademie sdělila, že v žádném případě nebude otevřeno tříleté
studium pro VSÚ. Výuku nahradí bakalářské studium, a to prezenční studium v Olomouci a
distanční studium v Brně. Po dvou letech studia může student požádat o složení rozdílových
zkoušek za předpokladu, že je absolventem Justiční školy v Kroměříži.
Ze strany MSp ČR je zájem studium pro úředníky státních zastupitelství otevřít. V současné
době však nejsou známy počty zájemců, což je třeba zjistit v co nejkratším termínu (MSp
ČR nebo Justiční akademie) tak, aby studium eventuelně mohlo na podzim započít. Z další

diskuse vyplynulo, že však bude nutné upravit zastaralé osnovy pro vzdělávání vyšších
soudních úředníků státních zastupitelství.
JUDr. J. Brož v diskusi, vzhledem k velkému počtu proškolených, doporučil rozšířit napříště
statistiku o poměr vzdělávaných mezi soudci a státními zástupci a jakož i o počet
vzdělávaných v jednotlivých krajích.
Usneseno:
Rada projednala a schvaluje výroční zprávu za rok 2008.
II. Informace o připravovaném přihlašovacím systému ASJA
Vzhledem k nejednotnosti přihlašovacího systému na semináře pořádané Justiční akademií
ředitelka Justiční akademie podrobně prezentovala předložený materiál o systému „ASJA“
(Asistenční systém Justiční akademie). Tento systém bude umět - kromě přihlašování
sledovat i různá statická data, potřebná pro další analýzy vedoucí k zefektivnění vzdělávání
v rezortu justice.
Systém by měl umět přihlásit každého účastníka, potvrdit mu přihlášku, sdělit mu bližší
informace k semináři, zrušit přihlášku, dokázat vést statistické údaje (jakési osobní karty pro
každého zaregistrovaného účastníka), odesílat hromadné elektronické zprávy. Kontaktními
osobami budou mj. i personalisté s vyšším přístupovým oprávněním. Do budoucna při
případném povinném vzdělávání, by bylo možné systém nastavit tak, aby přiděloval i kredity.
Do veřejné části systému může nahlédnout každý občan (přehled vzdělávacích akcí). Po
zadání přihlašovacího jména a hesla bude mít přístup k podrobnějším informacím i
registrovaný účastník z řad justice. Z technického hlediska existuje u tohoto systému řada
výhod, zejména jej lze nastavit podle aktuálních potřeb výstupů. V současné době Justiční
akademie zjišťuje zpětnou vazbu na zkušební provoz. Případné relevantně nové poznatky
budou aplikovány do zkušebního provozu. Vzniká však nicméně řada otázek (např. jak
Justiční akademie zajistí plošné rozdělení míst, jak stanovit semináře a zdali jednotně, za
jakých podmínek a po jakou dobu bude otevřeno přihlašování).
Diskuse:
Většina diskutujících vyslovila názor, že ve vzdělávacím plánu by měla být uvedena jasná
cílová skupina, preference, čas, po který bude přihlašování zpřístupněno. Bylo by zapotřebí
zajistit informovanost i aktivní vstup personalistů včetně jejich plošného proškolení. Je nutné
zajistit přenos dat na management soudu nebo státního zastupitelství s tím, aby rozhodl
např. v případě převisu poptávky o účasti přihlašovaného.
JUDr. M. Došková vznesla dotaz, zdali systém ASJA počítá s možným napojením na vnitřní již podobně fungující - systém soudů či státních zastupitelství. Ředitelka Justiční akademie
odpověděla, že je tuto možnost potřeba prověřit.
JUDr. F. Vondruška upozornil v souvislosti se započetím tohoto registračního systému na
vytváření centrální databáze s osobními údaji, což by za určitých okolností mělo podléhat
registraci Úřadem pro ochranu osobních údajů.
JUDr. M. Kasíková a někteří další členové Rady položili otázku, jak stanovit kritéria výběru
uchazečů o daný seminář. Konstatovali, že jediným kritériem nemůže být pouze rychlost
přihlášení. Je třeba zvolit takový postup, aby se seminářů, zejména k novelám zákonů,
účastnily osoby, které následně umožní přenos informací ze seminářů k svým dalším
spolupracovníkům. Postup včasného přihlášení by se měl uplatnit pouze v případě, pokud

bude k dané problematice dostatečný počet seminářů a s dostatečnou kapacitou míst. Jako
inspiraci lze využít zkušenosti ze zahraničí, podle které se ukazuje, že optimální je otevřít
přihlašovací systém - bránu na jeden měsíc pro vzdělávací plán na půl roku, ve kterém by se
účastníci mohli registrovat. Po této době se budou moci zájemci přihlašovat pouze pokud
zůstanou nějaká volná místa.
Zkušební provoz přihlašovacího systému již probíhá a do plného provozu bude uveden 1. 9.
2009.
Usneseno:
Rada projednala a doporučila ředitelce Justiční akademie zvážit podněty z diskuse k
systému přihlašování ASJA s tím, že Rada jej chce průběžně kontrolovat a následně
hodnotit.

III. Informace o rozpočtu r. 2009
Pro letošní rok bylo Justiční akademii přiděleno 84 % prostředků loňského rozpočtu. To
vedlo management Justiční akademie k zavedení úsporného režimu u mandatorních výdajů,
jakož i k hledání případných rezerv. Po prověření možností bylo konstatováno, že není
namístě zasahovat a zejména redukovat již naplánované a odsouhlasené vzdělávací akce
pro rok 2009. Ředitelka Justiční akademie zároveň informovala Radu o možnosti využití
pronájmu volných prostor akademie. To za předpokladu, že ve spolupráci s MSp ČR budou
stanoveny parametry hospodářské činnosti včetně vnitřních předpisů. V minulém roce bylo
z této činnosti do státního rozpočtu odvedeno cca 300 tis. Kč.
Justiční akademie uvažuje o organizační změně, pokud jde o vysílání soudců a státních
zástupců do zahraničí. Doposud byly jejich náklady hrazeny Justiční akademií a následně
refundovány pořádající organizací (např. EJTN). Vzhledem k dlouhým lhůtám na vyřízení
docházelo ke značnému časovému prodlení, a to především na konci roku. Tím však byla
Justiční akademie nucena refundované prostředky odvést do státního rozpočtu.
Management Justiční akademie zvažuje v určitých případech omezit služby tlumočníků pro
zahraniční semináře a místo nich využít vysílané osoby, soudce a státní zástupce, Justiční
akademií do zahraničí. Tím by mělo dojít k dalším finančním úsporám.
V souvislosti s rozpočtem Justiční akademie dojde od podzimu letošního roku ke změně ve
výuce cizích jazyků. Provedenou analýzou byl zjištěn velký nepoměr mezi částkou, která je
vynaložena na vzdělávání v právních disciplínách a v jazycích. Výuka jednoho „jazykáře“
stojí ročně Justiční akademii cca 100 tis. Kč, přitom na vzdělávání jedné osoby v právních
disciplínách je vynakládána částka cca 2000,- Kč.
Rada byla seznámena s návštěvou ministra spravedlnosti JUDr. J. Pospíšila, jeho
ekonomického náměstka a ředitelky Justiční akademie v Berlíně u příležitosti mimořádného
zasedání EJTN, (s její spoluprácí jsou pořádány i některé semináře v Justiční akademii).
Jedním z bodů mimořádného zasedání byl i návrh na radikální zvýšení členských příspěvků
ze současných 2000 EUR na 9000 EUR. Vzhledem k tomu, že členské státy jsou zařazeny
ve skupinách podle určitých kritérií, nedošlo ke shodě. Česká republika byla ochotna
přistoupit pouze na malé zvýšení členských příspěvků.
JUDr. D. Kovářová informovala Radu o reorganizaci a některých personálních změnách.
Pracoviště Justiční akademie v Praze bylo posíleno o vedoucího pracovníka Ing. Františka

Chaloupku. V Kroměříži odchází 4 zaměstnanci s právnickým vzděláním. Dva z nich
odcházejí po vzájemné dohodě, u dvou zaměstnanců dojde patrně k řešení soudní cestou.
Usneseno:
Rada vzala informaci o rozpočtu na rok 2009 na vědomí.
IV. Změny v plánu vzdělávání na rok 2009
Rada projednala předložený návrh seminářů na zrušení a zařazení nových seminářů do
existujícího plánu.
Do seminářů z civilního soudnictví zařadit
Zrušit:

„Úvod do směnečného práva“
Seminář „Nekalá soutěž, evropská úprava ochranných známek“ rozdělit na dva
samostatné semináře, a to „Nekalá soutěž“ a „Evropská úprava ochranných
známek“
„Seminář k novele o.s.ř. k níž došlo zákonem č. 7/2009 Sb.“
„Řízení u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)“
„Podnikání na kapitálovém trhu a související otázky“

So seminářů z trestního soudnictví zařadit:
-

6 běhů seminářů o rekodifikaci trestního zákona (plánováno do Prahy). Lektorské
obsazení bude po projednání doplněno. Uvažuje se i o vzdělávání účastníků
v regionech.
„Obchodování s lidmi“
„Detence“
„Extremismus-sekty a náboženské společnosti“ (Praha)
„Návykové látky a trestná činnost páchaná pod jejich vlivem“ (zvážit délku semináře,
který je zatím plánován jako třídenní)

Do seminářů z insolvence zařadit:
-

Jednodenní seminář k insolvenci ve spolupráci s Americkou hospodářskou komorou
(Praha)
3 jednodenní praktické panely s insolventní problematikou ve spolupráci s Americkou
hospodářskou komorou (Praha)

Lektoři budou financováni partnerskou organizací, zatímco Justiční akademie poskytne
pouze prostory.
Do seminářů z ostatních forem vzdělávání zařadit:
-

„Komunikace s médii – tiskový mluvčí I“
„Seminář pro dozorčí úředníky, vedoucí kanceláří, vedoucí rejstříků v informačních
systémech, (kancelářská řád, jednací řád, novela o.s.ř. (Praha)

Do seminářů týkajících se partnerských akcí zařadit:
-

Seminář „Etiketa a umění společenského vystupování“ (uskutečněn ve spolupráci s
Advokátní komorou ČR; Pro justici je vyčleněno 55 míst; seminář bude zaměřen
především pro čelní představitele justice).

-

„Co čekat od evropských soudů aneb lucemburské soudy v praxi“ (pro justici
vyčleněno 40 míst).

-

Mezinárodní seminář „European Judiciary and common language“ konaný pod
záštitou předsednictví ČR v EU (7 míst - náklady si bude účastník hradit sám a
následně uplatní refundaci u pořádající organizace)

-

Mezinárodní seminář „Using EU Criminal Justice Instruments“ konaný pod záštitou
předsednictví ČR v EU – (6 míst je určeno účastníkům z řad české justice).

Do seminářů z kvalifikačního vzdělávání VSÚ zařadit:
-

Účast 2. ročníku řádného studia VSÚ na soudním jednání v trestní věci u KS v Brně

Diskuse:
Ředitelka Justiční akademie vznesla na členy Rady dotaz, je-li možné uskutečnit semináře
k novele trestního zákoníku na základě požadavků jiných institucí (např. PMS ČR, Policejní
akademie), pokud Justiční akademie najde ve svém rozpočtu finanční prostředky nebo
budou uskutečněny jako partnerské akce.
Členové Rady v diskusi vyjádřili názor, že se jeví vhodné vyškolit lektory těchto institucí, kteří
by získané poznatky přenášeli na ostatní.
Někteří členové Rady doporučili zvážit z hlediska efektivity začátek a konec vícedenních
seminářů. Vícedenní semináře začínají a končí v poledních hodinách, což je do počtu hodin
téměř totožné jako např. dvoudenní seminář v Kroměříži a jednodenní v Praze. Zároveň je
třeba brát zřetel možnost dopravy do Kroměříže.
JUDr. M. Kasíková v krátkosti informovala Radu o problému efektivity jazykového
vzdělávání, jestliže při současném rozpočtu Justiční akademie je nutné především
organizovat vzdělávání v jiných disciplínách. Proto doporučuje zvolit, které jazykové kurzy
pro tento rok ponechat a které zrušit. Jako optimální se jeví ponechat nejvyšší stupeň
odborného právního jazykového vzdělávání.
Ředitelce Justiční akademie bylo po krátké diskusi členy Rady doporučeno ponechat
napříště pouze nejvyšší stupeň odborného právního jazykového vzdělávání.
Usneseno:
Rada projednala a schvaluje podněty a doporučení k doplnění vzdělávacího plánu na rok
2009.

V. Různé
JUDr. D. Kovářová upozornila a předala členům Rady pozvánky na „Ples Justiční akademie“,
který se bude konat dne 6. listopadu 2009 v Kroměříži.
K dotazům ohledně prodeje některých budov Justiční akademie v Kroměříži bylo ředitelkou
Justiční akademie sděleno, že se jedná o informace nezakládající se na pravdě. Justiční
akademie žádné budovy neprodává a ani se k prodeji nechystá, i přesto, že jedna z budov
akademie si bude vzhledem k havarijnímu stavu vody vyžadovat značnou investici.
Ředitelka Justiční akademie se v závěru obrátila na členy Rady se žádostí o podporu
navýšení jednak rozpočtové položky „pohoštění“ z 32000,- Kč na 60000,- Kč (voda, káva
pro lektory, drobné dárkové předměty, náklady na vyřazení VSÚ) a jednak o navýšení a
stanovení účelově vázané položky MSp ČR pro zkoušky insolvenčních správců. V letošním
roce, zejména ve II. pololetí, Justiční akademie počítá s velkým nárůstem uchazečů o
zkoušky a s tím spojených výdajů (odměny zkušebním komisařům, náklady na podkladové
materiály a další). Tyto náklady byly do současné doby hrazeny z běžného rozpočtu Justiční
akademie Podle předběžné kalkulace se jedná o navýšení cca 2 000000,- Kč.
Usneseno:
Rada doporučuje v obou požadovaných směrech navýšit rozpočet Justiční akademie.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2008
Souhrnná statistická informace z „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2008“
Pozvánka na partnerský seminář „Umění společenského vystupování“
Podrobná informace o systému ASJA ve zkušebním provozu
Návrh na doplnění plánu vzdělávání na rok 2009
Partnerské vzdělávací akce

Zápis zpracovala:
Schválil:

Renata Korábová

