Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 18. 6. 2010
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. S. Rizman
JUDr. J. Brož
Doc. JUDr. Z. Koudelka, Ph.D.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc.
Mgr. J. Kozák
JUDr. F. Vondruška
Mgr. T. Langášek, LL.M.

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
Ing. L. Mazák
Mgr. L. Havelová

Program:

I.

Výroční zpráva za rok 2010

II.

1) Informace o nových akcích roku 2010 doposud neprojednaných
Radou
2) Návrh na doplnění lektorského sboru v roce 2010
3) Vzdělávací plán na rok 2011

III.

Různé

ministryně spravedlnosti ČR
pověřený zastupováním funkce ředitelky JA
náměstkyně pro vzdělávání v Justiční akademii
(přítomna na určitou část zasedání Rady–bod I.)

a) Informace o partnerská návštěvě zástupců Rady slovenské Justiční
akademie
b) Informace o zřízení počítačové učebny
c) Informace o slavnostním shromáždění u příležitosti ukončení studia
VSÚ

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, jakož i hosty JUDr. D. Kovářovou, ministryni spravedlnosti ČR - ředitelku Justiční
akademie a Ing. L. Mazáka, pověřeného zastupováním funkce ředitelky Justiční akademie.
Konstatoval, že Rada je v souladu se Statutem a podle listiny přítomných způsobilá jednat a
usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I.

Výroční zpráva za rok 2010

K tomuto bodu zasedání, jehož projednání začalo již na minulém zasedání Rady, byla na
žádost ministryně spravedlnosti a ředitelky Justiční akademie přizvána náměstkyně Justiční
akademie pro vzdělání Mgr. L. Havelová.
Po schválení programu zasedání Rady Justiční akademie předal předseda Rady slovo
ministryni spravedlnosti a ředitelce Justiční akademie JUDr. D. Kovářové, která pokračovala
v informování Rady o předložené „Výroční zprávě za rok 2009“. Ve „Zprávě“ nejsou
z připomínek vzešlých z minulého zasedání Rady zmíněny pouze počty účastníků
s opakovanou neomluvenou absencí. Justiční akademie je však může na požádání sestavit z

přihlašovacího systému ASJA, (ze statistického hlediska se však jedná o zanedbatelný
počet).
K dotazu, jak bude postupováno v budoucnu u seminářů s převisem, ministryně
spravedlnosti JUDr. D. Kovářová a Ing. L. Mazák uvedli, že pokud dojde k 10% - 15%
převisu zájemců, bude Justiční akademie reagovat buď zopakováním akce nebo operativním
navýšením kvóty přihlášených.
Zároveň byl vznesen dotaz, zdali je možné v této podobě vyvěsit „Výroční zprávu za rok
2009“ na webové stránky justice. S tím byl Radou vysloven souhlas.
Usneseno:
Rada schvaluje „Výroční zprávu Justiční akademie za rok 2009“; nemá námitek proti jejímu
zveřejnění na webových stránkách justice.

II.

1)

Informace o nových akcích roku 2010 dosud neprojednaných Radou

Ing. L. Mazák stručně informoval Radu o množících se dotazech z regionů na možnost
uskutečnění dalších (nad plán) vzdělávacích akcí v rámci Justiční akademie, včetně
možnosti jejich konání v prostorách Justiční akademie, eventuelně i za jejího finančního
přispění. Konstatoval, že Justiční akademie je připravena takovéto akce uskutečňovat
v rámci svých volných kapacit, i s případným finančním přispěním, pokud to finanční
rozpočet Justiční akademie umožní.
Ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářová informovala o probíhajích jednáních
s Vězeňskou službou ČR o programu „managerské vzdělávání“, které by probíhalo v Justiční
akademii podle zadání a požadavků Vězeňské služby ČR.
V diskusi bylo doporučeno, aby s ohledem na požadavek operativnosti ke schválení akcí
nad plán byl vyžadován souhlas předsedy Rady prof. JUDr. J. Švestky, DrSc nebo
místopředsedy Rady JUDr. P. Kučery a nebo JUDr. M. Kasíkové, Ph.D.
Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. po předběžném projednání s managementem
Justiční akademie podal Radě námět na uskutečnění mezinárodní vzdělávací akce nad plán
s diskusí o problematice prokazování příčinné souvislosti v praxi zahraničních i českých
soudců. Akce by se za účasti předních zahraničních specialistů uskutečnila 14. října 2010
odpoledne (od 13,30 hod. do 18,00 hod.) u příležitosti zasedání Evropské skupiny pro
deliktní právo. Za Radu Justiční akademie by se na přípravě spolu s managementem
Justiční akademie podíleli JUDr. F. Ištvánek, JUDr. M. Kasíková, Ph.D. a prof. JUDr. J.
Švestka, DrSc. O úvodní slovo bude požádána ředitelka Justiční akademie JUDr. Daniela
Kovářová. Náklady (tlumočnická technika, tlumočníci, občerstvení) spojené s konáním
semináře by hradila Justiční akademie. (Nároky na honoráře ze strany přednášejících nejsou
uplatňovány).
V diskusi, pro jakou cílovou skupinu je přednáška s diskusí určena, bylo doplněno, že cílovou
skupinou by byli soudci soudů I. stupně, krajských soudů, Nejvyššího soudu, asistenti
soudců, zástupci Vědecké lékařské společnosti, fakult i odborných teoretických pracovišť.
Usneseno:
Rada schvaluje přehled akcí realizovaných nad plán roku 2010.

2)

Návrh na doplnění lektorského sboru v roce 2010

Na základě úkolu z minulého zasedání Rady management Justiční akademie předložil Radě
návrh „Seznamu lektorů za rok 2009 doplněný o nové lektory roku 2010“ s bližší odbornou
charakteristikou (hodnocením).
V diskusi zazněly názory, že hodnocení posluchačů plynoucí z evaluačních listů nemusí být
vždy relevantní. Vysoce renomovaný odborník nemusí být i dobrý lektor. Obsah semináře
nemusí vždy korespondovat s požadavky a očekáváním posluchače. To se poté může
odrazit i na hodnocení lektora. Určitým vlivem na hodnocení lektora může být i názorový
rozpor na přednášenou tématiku z pohledu samotného lektora a posluchačů. V rámci
zkvalitnění obsahu přednášené problematiky Rada doporučila managementu Justiční
akademie informovat lektora o jeho hodnocení posluchači semináře.
Podle ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářové je záměrem Justiční akademie jednak
upravit evaluační listy tak, aby přinesly ucelenější informace o lektorech, jednak připravit
dotazníky pro ty, kteří z nějakých důvodů semináře nenavštěvují (pracovní vytížení, opakující
se témata a další). Členové Rady Justiční akademie doporučili v diskusi zaměřit se při
zpracování nových hodnotících listů na výstižnou a dobře cílenou formulaci otázek.
Usneseno:
Rada doporučuje managementu Justiční akademie:
1) Informovat lektory o jejich hodnocení posluchači semináře.
2) Věnovat maximální pozornost při výběru lektora s ohledem na cílovou skupinu
posluchačů.

3)

Vzdělávací plán na rok 2011

Prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. požádal Ing. L. Mazáka, aby krátce informoval Radu o postupu
prací v komisích na tvorbě plánu na rok 2011.
Ing. L. Mazák uvedl, že plán by měl být pracovními skupinami uzavřen do konce měsíce
července 2010. Radě bude předložen k projednání na jejím plánovaném zasedání dne 26.
8. 2010 v Kroměříži. V této souvislosti Ing. L. Mazák připomněl, že je zapotřebí v souvislosti
s eventuálním snížením rozpočtových prostředků Justiční akademie určit vždy priority konání
akcí.
Usneseno:
Rada bere informaci Ing. L. Mazáka na vědomí.

III. Různé

a)

Informace o partnerské návštěvě zástupců Rady slovenské Justiční akademie

Ing. L. Mazák informoval Radu o partnerské návštěvě deseti čelných představitelů slovenské
justice v čele s JUDr. P. Tomanem, předsedou slovenské Rady Justiční akademie.

Návštěva proběhla v rámci dvoudenního mezinárodního semináře „Právní aspekty boje proti
militantním a teroristickým projevům extremizmu v evropském kontextu“ konaného od 31. 5.
2010 - 1. 6. 2010 v Kroměříži.
Společné zasedání Rad Justičních akademií České a Slovenské republiky se uskutečnilo
dne 1. 6. 2010. Představitelé se vzájemně informovali o své činnosti, o změnách v systému
vzdělávání, o plánech do budoucna a připravovaných projektech. Diskutovaly se též
odlišnosti a přístupy ke vzdělávání v české a slovenské justici.
Místopředseda Rady JUDr. P. Kučera poděkoval těm členům Rady, kteří se setkání
zúčastnili, za reprezentaci Justiční akademie a managementu za organizaci setkání.
Informace o zřízení počítačové učebny

b)

Ministryně JUDr. D. Kovářová informovala o zřízení počítačové učebny v prostorách soudu
v Praze Na Míčánkách. MSp ČR učebnu vybaví počítači včetně další potřebné techniky.
Využívána bude nejen pro vzdělávání v rámci Justiční akademie, nýbrž i v rámci justice,
(například k justičním zkouškám).
Informace o vyřazení absolventů studia vyšších soudních úředníků

c)

Ing. L. Mazák informoval Radu o slavnostním shromáždění v Kroměříži dne 26. 8. 2010 u
příležitosti ukončení řádného studia vyšších soudních úředníků. Začátek shromáždění bude
ještě upřesněn v pozvánce.

Příští zasedání Rady Justiční akademie se uskuteční dne 26. 8. 2010 od 10,00
v Kroměříži. Na programu bude projednání a schválení vzdělávacího plánu na rok 2011.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
-

Výroční zpráva za rok 2009
Přehled vzdělávacích akcí nad plán 2010
Seznam lektorů doplněný o nové lektory na rok 2010

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

