Zápis z mimořádného zasedání Rady Justiční akademie
ze dne 8. 9. 2010
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. S. Rizman
Mgr. J. Kozák
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc.

Hosté:

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

Program:

I.
II.

ředitelka Justiční akademie
náměstek ministra spravedlnosti

Dopad ekonomické situace na Justiční akademii
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, 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.

Dopad ekonomické situace na Justiční akademii

Ředitelka Justiční akademie JUDr. D. Kovářová seznámila Radu se záměrem snížit
počet zaměstnanců. Je to reakce na ekonomickou situaci. Plánovaná opatření by
neměla mít podle ředitelky vliv na úroveň vzdělávání v resortu justice. Předpokládá
se, že kromě rušení pracovních míst a jejich slučování může dojít i ke zkracování
úvazků a neprodlužování smluv na dobu určitou. To se bude týkat především
ekonomického úseku.
Z informace vyplynulo, že již v uplynulých letech došlo v rámci efektivnější činnosti
Justiční akademie ke snížení počtu zaměstnanců, a to cca o 15%. Z 60 obsazených
tabulkových míst bylo MSp ČR pokryto mzdovými prostředky pouze 58 tabulkových
míst. Deficit 2 obsazených tabulkových míst byl finančně kryt jednak úsporami za
dlouhodobě nemocné jednak z platu ředitelky Justiční akademie, která v tomto
období působila jako ministryně spravedlnosti (v tomto období byla vyplácena vládou
a MSp ČR).
Podle předběžných informací, kterých se ředitelce Justiční akademie zatím dostalo,
se v příštím roce počítá se snížením objemu mzdových prostředků o 10% (to by
představovalo snížení zaměstnanců na počet 54) a to bez ohledu na počet
současných systemizovaných míst. Podle zatím dosažitelných informací však nelze
vyloučit, že může dojít až k 30% snížení počtu zaměstnanců, tj. na počet 42.
V takové případě by již bylo nutno provést změny organizační struktury i statutu,
které by vyžadovaly projednání s MSp ČR a s Radou. V informaci bylo dále

upozorněno na to, že v případě, že by bylo rozhodnuto o výpovědi některých
zaměstnanců, ty by jim musely být doručeny nejpozději do konce měsíce října 2010
tak, aby jim bylo možno vyplatit odstupné ze mzdových prostředků Justiční akademie
za rok 2010.
Pokud jde o položky provozní výdaje a nespotřebované nároky z předchozích let,
došlo podle informace k úspoře cca 4 mil. Kč, které byly dány k dispozici MSp ČR. To
se však netýká ostatních osobních nákladů (finanční prostředky na lektory).
Přikročí-li MSp ČR až ke 30% snížení systemizovaných míst, nastává otázka
zabezpečení obslužnosti budov v Kroměříži a dopadu na vzdělávací proces.
Usneseno: Rada vzala v souladu se statutem Justiční akademie informaci ředitelky
Justiční akademie na vědomí.
II.

Různé

Ředitelka Justiční akademie informovala Radu o některých námětech k materiálu
„Rozpracovaní programového prohlášení vlády 2010 v části Právo, spravedlnost,
veřejná správa, byrokracie a korupce“. Jde o vysoce aktuální problematiku, neboť
velká část tohoto programového prohlášení bude buď přímo či nepřímo ovlivňovat i
vzdělávací proces Justiční akademie.
Pokud jde o jednotlivé náměty bylo v informaci zmíněno zejména:
-

-

-

Justiční akademie by měla v úzké součinnosti s MSp ČR zahájit diskusi o
postavení a úloze Justiční akademie jako ústřední vzdělávací instituce celého
rezortu a garanta veškeré odborné přípravy (v této souvislosti zvážit návrat
znovuvzdělávání úředníků a asistentů Probace a mediace, jakož i Vězeňské
služby;
znovu uvážit a propracovat model dalšího vzdělávání soudců od povinného
k částečně povinnému (např. povinné vzdělávání do 5 let praxe za předem
stanovených podmínek, povinné vzdělávání v základních právních oborech,
konkrétně v návaznosti na novely stěžejních kodexů, popř. zvlášť
společenskoprávně významných zákonů přispět na základě zkušeností a
poznatků Justiční akademie k rozpracování postavení asistentů a čekatelů
v jejich dalším vzdělávání, stanovení požadavků, které je třeba na ně klást;
zvážit znovu otevření tříletého vzdělávání vyšších soudních úředníků.

Usneseno: Rada v souladu se svým statutem vzala informaci ředitelky na vědomí.
V diskusi, která se k programovému prohlášení vlády na půdě Rady poprvé konala,
zaznělo:
-

-

východiskem pro řešení úkolů vyplývajících z programového prohlášení
vlád v oblasti vzdělávání musí být v prvé řadě zaujetí strategického
(koncepčního) stanoviska ze strany MSp ČR;
Justiční akademie by vedle soustředění se na výkon této strategie (např.
analýzy finanční náročnosti, reálnosti uvedení do praxe) měla svým
podílem aktivně přispět k vytváření možných variant řešení vzdělávání
plynoucích z dlouhodobých poznatků a zkušeností Justiční akademie a

-

jakož i s přihlížením k poznatkům v zemích EU (JUDr. F. Melzer LL.M.,
Ph.D. );
teprve na základě přijaté strategie (koncepce) o vzdělávání zásadně
uvažovat o osudu movitého majetku Justiční akademie; v této souvislosti
byla vyslovena obava z nenávratných kroků, které by mohly nastat
odprodejem budov.

Závěrem diskuse ředitelka Justiční akademie uvítala vznesené podněty a otázala
přítomného náměstka ministra spravedlnosti JUDr. F. Melzera, LL.M., Ph.D. jestli
uvažování MSp ČR směřuje až ke 30% snížení zaměstnanců Justiční akademie a
je-li možné považovat toto číslo za relevantní. Dotázaný odpověděl s výhradou, že
jde pouze o pracovní číslo, že 30% snížení zaměstnanců lze považovat za reálné (v
této souvislosti provedl srovnání personálního obsazení jedné fakulty vysoké školy
s počtem zaměstnanců Justiční akademie). Jednotlivé kroky by však měly být
v takovém případě konzultovány s MSp ČR.
Usneseno: Ke vzneseným připomínkám bude přihlíženo při dalším rozpracování
„Programového prohlášení vlády“ na půdě Justiční akademie.

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

„Rozpracovaní programového prohlášení vlády 2010 v části Právo,
spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce“ v kapitolách „Justice“,
souvisejících s výchovou a vzděláváním v Justiční akademii

Zápis zpracovala:
Schválil:

Renata Korábová
prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

