Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 26. 8. 2010
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
JUDr. F. Vondruška
JUDr. Š. Láznová

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
JUDr. F. Melzer, LL.M., Ph.D.

Program:

I.

Projednání návrhu vzdělávacího plánu na rok 2011

II.

Různé

ředitelka Justiční akademie
náměstek ministra spravedlnosti

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, nově jmenovaného člena Rady a zároveň náměstka ministra spravedlnosti Mgr.
F. Korbela, jakož i hosty JUDr. F. Melzera, LL.M., Ph.D., náměstka ministra spravedlnosti
pro sekci justiční a JUDr. D. Kovářovou, ředitelku Justiční akademie.
Konstatoval, že Rada je v souladu se Statutem a podle listiny přítomných způsobilá jednat a
usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I.

Projednání návrhu vzdělávacího plánu na rok 2011

a)

Vzdělávání právní

Oblast civilně právní
Úvodní slovo k této oblasti přednesl JUDr. F. Ištvánek.
V diskusi bylo doporučeno promítnout do obsahu semináře „Aktuální otázky nájmu bytů“
nález Ústavního soudu k problematice výše nájmů a cílová skupina byla doplněna o
začínající soudce. JUDr. F. Ištvánek a další členové Rady navrhli nahradit či doplnit lektora
JUDr. V. Kůrku jiným přednášejícím. Při jeho vyhledávání bude Justiční akademie
spolupracovat s Mgr. T. Langáškem, LL.M. z Ústavního soudu, který bude i garantem akce.
-

Zařadit do obsahu „Semináře
s předpokládanou novelou;

k zákoníku

práce“

i

změny

související

-

doplnit u semináře k o.s.ř. (str. 2.,3.,4 návrhu) o další zkušené lektory (JUDr. F.
Ištvánka, JUDr. J. Bureše, a JUDr. J. Jirsu), tak, aby adresáti dostali co
nejvyváženější obraz, zejména o stávajících či připravovaných úpravách;

-

sloučit seminář k o.s.ř. ohledně „Katastru nemovitostí“ (str. 2 návrhu) se seminářem
na stejné téma organizovaném v oblasti správního soudnictví. (Organizačně zajistí
pracovník Justiční akademie ICLic., Mgr. J. Dvořáček);

-

rozšířit s ohledem na praktické potřeby seminář o „Odpovědnosti za škodu“ o případy
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností;

-

blíže vymezit „Základy účetnictví a zjišťování výše výživného“ jde o první část
jednodenního semináře, který se zabývá především postupy při zjišťování příjmových
poměrů a stanovování výše výživného. Jeho druhá část tvoří třídenní seminář a je
zaměřený na úpravu styku rodičů s dítětem, výživné a jiné.

K dotazu , proč nejsou u semináře „Výkon rozhodnutí a exekucí“, jako lektoři zařazení JUDr.
M. Kasíková, Ph.D. a JUDr. J. Mádr, bylo sděleno, že se s oběma jmenovanými počítá jako
s tzv. garanty. Uvedení lektoři jsou zmiňováni jen orientačně, jejich působení musí být s nimi
podrobněji projednáno.
Oblast trestního soudnictví
Plán reaguje na nový trestní zákoník a na potřebu proškolit jednotlivé jeho části (např. boj
s korupcí). Zatím je málo využíváno poznatků Institutu kriminologie a sociální prevence –
IKSP.
- některé semináře byly již lektorsky těmito odborníky obsazeny a jejich poznatky
budou pro soudce pozitivní; doporučuje se navázat s IKSP užší kontakt.
-

u semináře „Insolvenční řízení pro trestní soudce“ (str. 2 návrhu) dochází k duplicitě
se seminářem naplánovaným pracovní skupinou pro insolvenci; proto je třeba obsah
semináře a zajištěné lektory zkoordinovat (Organizačně zajistí pracovníci Mgr. V.
Peštuka a JUDr. Tóthová)

Oblast správního práva
Lektorské obsazení u jednotlivých seminářů bude upřesněno v následujícím období.
Oblast insolvence
Rada byla informována o očekávaném přijetí novely insolvenčního zákona v první polovině
příštího roku, vyvolané nálezem Ústavního soudu, což se promítne podle aktuálnosti
do plánu (ať redukcí plánovaných akcí, či naopak jejich navýšením). Rada byla upozorněna
na význam mezinárodní akce „Insolvenční řízení v mezinárodních souvislostech“ (právní
úprava insolvence v České a Slovenské republice) za účasti zástupců slovenské Justiční
akademie.
Oblast vzdělávání justičních a právních čekatelů
Byl vznesen dotaz o jakém počtu justičních a právních čekatelů je uvažováno pro
vzdělávání do budoucna a zároveň je-li možné, vzhledem ke snižujícím se jejich počtům,
začít využívat vzdělávání formou e-learningu.
Přítomní zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR odpověděli, že ministerstvem spravedlnosti
je připravován návrh řešení, který se bude zabývat postavením čekatelů a asistentů (zda
tyto dvě skupiny vzdělávat dohromady či nikoliv, v jakém počtu je vzdělávat a co má být
obsahem jejich vzdělávání). Vzdělávání čekatelů formou e-learningu je zatím považováno
za předčasné; doporučuje se vyčkat konečného stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR
které se očekává během několika měsíců.
Oblast vzdělávání VSÚ
Ředitelka Justiční akademie JUDr. D. Kovářová podala Radě informaci o ukončení
bakalářského studia a nevypsání dalšího výběrového řízení pro vyšší soudní úředníky na
Právnické fakultě v Olomouci. Zůstává tak pouze distanční studium na Právnické fakultě
v Brně. S tímto souvisí úzce i otázka, jak reagovat na „Programové prohlášení vlády“, kde se
hovoří o zvýšení počtu vyšších soudních úředníků. Je třeba v této souvislosti zvážit, zdali by
nebylo namístě vrátit se i z důvodu vytíženosti budov v Kroměříži ke tříletému vzdělávání
VSÚ v Justiční akademii. Návrh vzdělávacího plánu zahrnuje dobíhající zkrácené studium
VSÚ. JUDr. D. Kovářová se obrátila na Radu se žádostí o stanovení garanta za vzdělávání
VSÚ.
JUDr. Melzer uvedl, že studium na Právnické fakultě v Olomouci končí jednak z důvodů
finančních jednak z důvodů věcných, neboť Olomouc není schopná kvalitně zajistit
prakticistní stránku vzdělávání. Distanční studium v Brně bude i nadále pokračovat. Podle
jeho názoru má smysl především pro současné zaměstnance soudů nikoliv však pro
středoškolsky vzdělané absolventy přícházející do justice. Těm by mělo být určena

prezenční forma studia.
koncepčně MSp ČR.

Další vzdělávání vyšších soudních úředníků by mělo řešit

Doc. JUDr. Z. Koudelka, Ph.D. doplnil, že změna zákona není nutná, neboť zákonem je
umožněno i nadále tříleté studium. Domnívá se však, že jde o krok zpět. Problematiku je
třeba řešit koncepčně. Pokud by mělo být znovu otevřeno tříleté studium pro VSÚ, bylo by
dobré souběžně zachovat i možnost bakalářského studia.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc. uvedl, že studium na Právnické fakultě v Brně je koncipováno
tak, že jeden rok je vlastní studium a další rok je věnován prakticitstním stránkám. Tak to
bylo ostatně již koncipováno brněnskou právnickou fakultou při žádosti o akreditaci.
Záměrem bylo posunout vyšší soudní úředníky z hlediska kvalifikace jako absolventy vysoké
školy s bakalářským stupněm.

Oblast elektronizace justice.
Podle Mgr. T. Langáška, LL.M. vychází požadavek na elektronizaci justice z poptávky
zaměstnanců justice. Mimo standardní kurzy je plán zaměřen i na nové informační
technologie.
K tomu byly ředitelkou Justiční akademie i náměstkem ministra JUDr. F. Melzrem, LL.M.,
Ph.D. doplněny informace o stavu jednání při získávání a vybavení počítačové učebny v
Praze Na Míčánkách. Počítačová učebna by měla být dokončena a vybavena počítačovou
technikou. Cílem Justiční akademie je zajistit certifikování tak, aby absolventi mohli obdržet
kvalifikované potvrzení o absolvování. Se zřízením počítačové učebny by byla Justiční
akademie připravena pro další eventuální vzdělávání v oblasti IT do budoucna (elektronický
spis apod.).
b)

vzdělávání neprávní

Oblasti ostatního neprávního vzdělávání
V diskusi byly vzneseny dotazy na potřebu konat pro některé cílové skupiny semináře
„Práce s judikaturou“ a „Islámské právo“.
Oblast partnerských akcí
JUDr. J. Brož upozornil na to, že u některých seminářů s cílovou skupinou justiční a právní
čekatelé a advokátní koncipienti předpokládá Justiční akademie spolupráci s Českou
advokátní komorou, Exekutorskou komorou, Notářskou komorou a případně dalšími
institucemi. V této souvislosti doporučuje, aby anotace byla přenesena přímo do uvedených
partnerských akcí.
Dále doporučuje, aby Justiční akademie v budoucnu a mimo stávajících partnerských
vztahů, vstoupila do jednání s insolvenčními správci a jimi zřízenou asociací, tedy aby
mohly být realizovány akce i v oblasti insolvencí. Zařazení nových partnerských akcí se bude
uskutečňovat podle aktuálnosti témat a výše rozpočtu Justiční akademie (je třeba brát
v úvahu, že participací na nákladech zúčastněných institucí se pro Justiční akademii
takovéto akce značně zlevňují).
Oblast vzdělávání v oblasti IT
Ředitelka Justiční akademie uvedla, že ze strany krajských soudů a krajských státních
zastupitelství je poptávka po vzdělávání informatiků. Zařazení takovéhoto vzdělávání do
plánu se však bude odvíjet od rozpočtu Justiční akademie.
Usneseno:
1. Rada schvaluje vzdělávací plán na rok 2011 s připomínkami a podněty, které zazněly
v diskusi a jsou součástí tohoto zápisu.

2. Rada doporučuje prověřit u lektorů, zdali lze v roce 2011 semináře „Práce
s judikaturou“ a „Islámské právo“ uskutečnit.
2. Garantem za vzdělávání VSÚ se ustanovuje doc. JUDr. Z. Koudelka, Ph.D.
III. Různé
JUDr. D. Kovářová požádala Radu o dodatečné schválení vzdělávacích akcí první
poloviny roku 2010, jejichž seznam byl předložen přímo na zasedání Rady. Z oblasti
neprávních disciplín jde především o semináře k elektronizaci justice. V oblasti
neprávní se jedná buď o akce partnerské či akce zahraniční. Několik vzdělávacích
akcí se týká oblastí civilní a trestní.

a)

Usneseno:
Rada tyto dodatečné vzdělávací akce nad plán schvaluje.

b)

Náměstek ministra spravedlnosti JUDr. F. Melzer, LL.M., Ph.D. vyslovil podnět, aby
při sestavování návrhu plánu vzdělávání pro přípravu justičních a právních čekatelů
byla v budoucnu věnována zvýšená pozornost moderním interpretačním metodám.

c)

Ředitelka Justiční akademie seznámila Radu se záměrem uskutečnit k 15. výročí
založení Justiční školy v Kroměříži akci „Kulatý stůl“ zaměřený na oblast vzdělávání
v justici. Shromáždění zahájí dřívější ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák, jako
zakladatel Justiční školy. Termín konání je 11. – 12. listopadu 2010.

Usneseno:
Rada vyslovila s konáním akce souhlas za předpokladu, že akce bude jako pracovní a
finančně střízlivá.
JUDr. D. Kovářová předložila Radě přímý podnět, jak může Justiční akademie
reagovat na „Programové prohlášení vlády“. K těmto podnětům se Rada vrátí na
dalších zasedáních.

d)

O termínu příštího zasedání Rady Justiční akademie bude včas podána informace.
Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
-

Návrh plánu vzdělávání na rok 2011
Přehled vzdělávacích akcí nad plán první poloviny roku 2010
Přímý podnět Justiční akademie reagující na „Programové prohlášení vlády“

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

