Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2018
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Havelová

Program:
I.

Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných Radou

II.

Výroční zpráva o činnosti Justiční akademie 2017

III.

Informace o průběhu realizace nových povinností Justiční akademie (dle vyhl. č.
382/2017 Sb. a Instrukce Msp ČR č. 7/2017)

IV.

Různé - Informace o dislokaci pražského pracoviště Justiční akademie

Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. v úvodním slovu uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční
akademie, jakož i Mgr. Ludmilu Havelovou, pověřenou řízením Justiční akademie (dále jen
Mgr. Havelová) jako hosta a informoval je o provedených personálních změnách v Radě.
Nově byl jmenován JUDr. Tomáš Foltas, předseda senátu Nejvyššího správního soudu.
Rada v úvodu věnovala tichou vzpomínku náhle zesnulému JUDr. Janu Vyklickému, soudci
Nejvyššího správního soudu a dlouholetému členu Rady Justiční akademie.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I.

Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných
Radou
1. K písemnému materiálu „Vzdělávací akce Justiční akademie nad rámec schváleného
vzdělávacího plánu“ na první pololetí 2018 Mgr. Havelová uvedla, že tři vzdělávací
akce jsou z oblasti „Civilního soudnictví“, z nichž stojí za pozornost dva semináře,
které jsou zaměřeny na téma „Prevence vyhoření a případová supervize pro opatrovnické soudce a trestní soudce“. Jedna vzdělávací akce je z oblasti „Vzdělávání středního personálu justice.

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Radě byl Mgr. Havelovou předložen ke schválení písemný materiál „Jmenný seznam
lektorů“, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční
akademie; dosud však nebyli jako lektoři schváleni.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
1. Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu
lektorů.
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2. Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce. Tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.

II.

Projednání „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2017“

Mgr. Havelová krátce uvedla Výroční zprávu za rok 2017 (dále jen Zpráva), která je rozdělena, tak jako v předešlých letech, do tří stěžejních částí.
První část se týká jednotlivých oblastí vzdělávání a jejich nejvýznamnějších vzdělávacích
akcí. Jsou tam uvedeny i akce, které jsou nové a které zaujaly.
Druhá část obsahuje statistické ukazatele. Při jejich zpracování bylo kromě tabulek zařazeno
pro větší přehlednost i grafické znázornění. Tabulky jsou zpracovány tak, aby bylo možné
velmi rychle dohledat jednotlivé účasti podle příslušnosti k soudům či státním zastupitelstvím,
účasti podle místa konání, účasti podle pracovních pozic a další. Ze základní tabulky Zprávy
vyplývá, že Justiční akademie uspořádala či spolupořádala v roce 2017 celkem 985 vzdělávacích akcí s celkovou účastí téměř 27 tis. osob. Oproti roku 2016 tedy došlo k nárůstu cca o
110 vzdělávací akcí a cca 3000 účastníků vzdělávání. Za pozornost stojí i statistické údaje
z jednotlivých soudních krajů a státních zastupitelství.
Třetí část je věnována jak rozboru hospodaření Justiční akademie s přidělenými rozpočtovými prostředky, tak výčtu uskutečněných vnitřních a vnějších kontrol a jejich výsledků.
Z větší části se jedná o údaje povinné, další statistické údaje je možné dohledat na webových stránkách nebo si je vyžádat od managementu Justiční akademie.
V obecné diskusi prof. JUDr. J. Švestka, DrSc., Mgr. P. Pukovec a někteří další členové Rady poděkovali Mgr. L. Havelové za pečlivě zpracovanou a přehlednou Zprávu přiměřeného
rozsahu.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc. upozornil na zajímavost ve statistických ukazatelích Zprávy. U
tabulky „Počty seminářů podle místa konání“ je nejmenší počet seminářů v Ostravě, ale
s druhou nejvyšší účastí, zejména soudců.
K tomu Mgr. Havelová sdělila, že tato „anomálie“ spočívá v tom, že Krajský soud v Ostravě
nemá vhodné prostory pro konání seminářů.
Usneseno:
Rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 v předloženém znění.

III.

Informace o průběhu realizace nových povinností Justiční akademie (dle vyhl.
č. 382/2017 Sb. a Instrukce Msp ČR č. 7/2017)

Mgr. Havelová poskytla stručnou informaci k realizaci povinností Justiční akademie, které
vyplývají z vyhlášky č. 382/2017 Sb. o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce a z vyhlášky 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské
praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce. Dle obou předpisů je nutné vždy vyslat zástupce Justiční akademie, který se zúčastní přijímacích pohovorů na pozice justičních a
právních čekatelů. Za Justiční akademii bude k přijímacím pohovorům prioritně vysílána Mgr.
L. Scholasterová, která má tuto oblast vzdělávání ve své kompetenci.
Radě předložené dva jmenné seznamy k projednání a následnému pověření Radou Justiční
akademie zahrnují i jejího zástupce, a to JUDr. P. Varvařovského, jako výpomoc při zane2

prázdnění akademického pracovníka (např. přijímací pohovory v různých městech, závěrečná soustředění asistentů a čekatelů a další). V případě, že dojde ke změnám v již schválených seznamech pověřených zástupců Justiční akademie, budou změny Radě předloženy
k novému projednání.
Po krátké diskusi a projednání bylo Radou doporučeno oba seznamy navrhovaných zástupců z Justiční akademie doplnit ještě o dalšího zástupce z Rady, a to o doc. JUDr. A. Mackovou, Ph.D.
Usneseno:
Rada projednala a schválila seznamy pověřených zástupců Justiční akademie do přijímacích
komisí v předloženém znění včetně připomínky, která zazněla v diskusi.

IV.

Různé - Informace o dislokaci pražského pracoviště Justiční akademie

Mgr. L. Havelová krátce informovala Radu o přípravných pracích k plánované dislokaci pražského pracoviště z budovy Městského soudu v Hybernské 18, do Justičního areálu Na
Míčánkách. Justiční akademie doposud pracuje s prvotně stanovenou lhůtou pro její přemístění během letních měsíců do areálu Na Míčánkách tak, aby bylo možné zahájit vzdělávání
účastníků rezortu justice od 1. září 2018 již na přechodném pracovišti.
Jak již bylo v minulosti řečeno, na Míčánkách bude mít Justiční akademie k dispozici velký
sál (nyní dražební sál) s kapacitou cca 120 míst, konferenční sál s kapacitou přibližně 60
míst, malou zasedací místnost jako zázemí pro lektory, řidiče, akademické pracovníky a jednu kancelář pro administrativu.
K vybavení těchto výukových prostor a kanceláře bude částečně použito nadbytečné vybavení ze zrušených výukových prostor a kanceláří v Hybernské 18. Pracoviště však musí být
vybaveno zcela novou IT technikou. Toto vybavení bude vyžadovat zvýšené náklady v oblasti IT a Justiční akademie bude žádat o navýšení rozpočtu v této oblasti.
Již v minulosti zmiňované problémy, které vyvstaly s wifi a pokrytím mobilním signálem Na
Míčánkách jsou ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR buď ve fázi řešení, nebo
jsou již vyřešeny. Účastníkům by tak měl být zachován veškerý komfort, na který jsou zvyklý.
Vzhledem k tomu, že dochází k rozporuplným informacím ohledně termínu zahájení stavebních prací v prostorách budovy Městského soudu v Hybernské 18, obrátila se Mgr. L. Havelová na Radu Justiční akademie se žádostí, zdali by se mohla písemně dotázat jak předsedy
Městského soudu v Praze JUDr. L. Vávry, tak i Ministerstva spravedlnosti ČR, zda zůstává
v platnosti předpokládaný – závazný termín 1. 9. 2018 zahájení stavebních prací.
V případě, že by došlo k výraznému posunu termínu rekonstrukce, pražské pracoviště by i
nadále mohlo provozovat svojí vzdělávací činnost do stanovení nového termínu zahájení
rekonstrukce.
Mgr. Havelová i přes současné nejasnosti ujistila Radu, že je v zájmu Justiční akademie stanovit harmonogram přesunu pražského pracoviště tak, aby nebyla narušena její vzdělávací
činnost.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk k tomu sdělil, že podle Ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti ČR zůstává termín přestěhování Obvodního soudu pro Prahu 5, který je investorem akce, nezměněn; ukončení rekonstrukce a jeho přestěhování na
Hybernskou 18 je plánováno na prosinec 2018. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 bylo již příslušnými úřady vydáno stavební povolení. Nyní bude záležet na samotném soudu, jakým
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způsobem to dokáže zrealizovat. Domnívá se proto, že podzimní termín vystěhování pražského pracoviště Justiční akademie zůstává nezměněn.
Pokud by však přeci došlo k posunutí termínu realizace stavebních prací, je otázkou, zda
Justiční akademie dokáže pracovat se dvěma variantami plánu vzdělávání (prostory Hybernská, prostory Na Míčánkách) a operativně dokáže semináře přeložit.
K tomuto podnětu Mgr. L. Havelová sdělila, že jestli by se jednalo o malý časový posun termínu (např. jeden měsíc), je v tom případě lepší zahájit vzdělávací činnost již od 1. září 2018
Na Míčánkách. Pokud by však šlo o prodlevu v řádu několika měsíců, lze o tom uvažovat.
Dále vyslovila obavy, že při stavebních pracích bude docházet ke hlučnosti, která by
s největší pravděpodobností rušila vzdělávací činnost (podle neověřených informací by ve
vstupní hale měly začít stavební práce nejdříve a vstupní hala má sloužit i jak sklad materiálu).
Mgr. M. Franěk v této souvislosti přítomné ujistil, že celou záležitost znovu prošetří a o nových skutečnostech bude včas informovat jak Mgr. L. Havelovou, tak i Radu.
V diskusi se Mgr. P. Pukovec dotázal, zda budou prostory Na Míčánkách plně vybaveny,
protože na počátek podzimu plánuje Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Justiční
akademií a dalšími organizačními složkami justice seminář k problematice podmíněného
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Mgr. L. Havelová potvrdila, že by vzdělávací prostory Na Míčánkách měly být od 1. září 2018
plně vybaveny a v provozu včetně administrativy, která se operativně přemístí podle potřeb
vyplývajících ze vzdělávacího plánu.
Usneseno:
Rada po projednání vyslovuje souhlas Mgr. Havelové s vypracováním dopisů jménem jejího
předsedy prof. JUDr. J. Švestky, DrSc. na managementy jak Městského soudu v Praze, tak i
Ministerstva spravedlnosti ČR s dotazem na aktuální stav přípravných prací a reálný termín,
kdy budou v budově Městského soudu v Hybernské 18, Praha 1 zahájeny stavební práce.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 8. června
2018 (pátek) na pracovišti Justiční akademie v Praze.
Předložené materiály:
-

Návrh „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2017“
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Návrhy seznamů zástupců Justiční akademie do přijímacích komisí Vyhláška 382/2017 Sb. a
Vyhláška 383/2017 Sb.

Zápis zpracovala: Renata Korábová

Schválil: prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

4

