Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 8. 6. 2018
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Havelová

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Projednání návrhu ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Havelové na
jmenování do funkce náměstka pro vzdělávání
Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Projednání a určení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2019
Nové informace o průběhu příprav přemístění pražského pracoviště
Justiční akademie Na Míčánky
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční
akademie a informoval je o provedených personálních změnách v Radě.
Ministr spravedlnosti JUDr. R. Pelikán odvolal z funkce členku Rady JUDr. M. Kasíkovou a
nově jmenoval JUDr. Lenku Ceplovou, místopředsedkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Předseda Rady Justiční akademie poblahopřál JUDr. L. Ceplové k jejímu jmenování. Zároveň zaslal JUDr. M. Kasíkové dopis, ve kterém jí poděkoval za její dosavadní práci pro Justiční akademii.
Dále přivítal ministrem spravedlnosti JUDr. R. Pelikánem i nově jmenovanou ředitelku Justiční akademie Mgr. Ludmilu Havelovou jako hosta.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I.

Projednání návrhu ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Havelové na jmenování
do funkce náměstka pro vzdělávání

Ředitelka Justiční akademie předložila Radě k projednání v souladu se Statutem Justiční
akademie životopis kandidátky Mgr. Jany Čechové na funkci náměstkyně pro vzdělávání.
Zároveň krátce okomentovala její činnost za dobu osmi let působení v Justiční akademii.
Mgr. J. Čechová se podílela zejména na realizaci úkolů v souvislosti s Vyhláškami 382,
383/2017 a Instrukcí 7/2017, je odborným garantem projektu manažerského vzdělávání a
švýcarského projektu „Analýza vzdělávacích potřeb odborného aparátu soudů a státních
zastupitelství“, vede tým odborníků v rámci ekonomického projektu – procesování agend,
podílela se na koncepci vzdělávání odborného personálu justice a na mnoha dalších úkolech
spojených se vzdělávací činností Justiční akademie i mimo ni.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Usneseno:
Rada projednala, v souladu se Statutem návrh ředitelky Justiční akademie Mgr. Havelové a
schvaluje jmenování Mgr. J. Čechové do funkce náměstkyně pro vzdělávání.
II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Radě byl ředitelkou Justiční akademie předložen ke schválení materiál obsahující jmenný
seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční
akademie a dosud nebyli jako lektoři schváleni Radou Justiční akademie.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk k jejich stávajícímu platnému seznamu lektorů.
III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční akademie nad rámec schváleného vzdělávacího plánu“ na další období, které jsou již
známy. Všechny tyto vzdělávací akce jsou zařazeny na základě požadavků ze strany soudů.
Při výběru lektorského obsazení k těmto seminářům Justiční akademie standardně vycházela jak z doporučení, pokud v minulosti přednášeli v rezortu justice, tak z jejich profesních
zkušeností.
V diskusi byl v souvislosti se vzdělávací akcí „Řízení o svéprávnosti“ vznesen dotaz na lektora Dr. Jánose Fialu–Butoru, uvedeného jako ředitele Harvard Law School.
V odpovědi ředitelka Justiční akademie k této vzdělávací akci sdělila, že Dr. János Fiala –
Butora je ředitelem mezinárodní nevládní organizace Validity se sídlem v Londýně a výzkumník v oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví na Harvard Law School a je součástí
širšího lektorského týmu.
JUDr. J. Bureš se ředitelky Mgr. L. Havelové dotázal, jakými zkušenostmi disponuje Ing. J.
Schönfeld, Ph.D., který je uveden jako lektor vzdělávací akce „Řízení podniku v krizi“, konkrétně je-li akademik či disponuje praktickými zkušenostmi. Důvodem jeho dotazu je především fakt, že téma krizové řízení v podniku zahrnuje přechod od funkčního podniku přes insolvenční řízení až po jeho likvidaci. Jedná se tedy o velmi složitou problematiku i z hlediska
procesního práva. Téma nelze vykládat pouze v teoretické rovině, soudci potřebují znát především praktické souvislosti. U přednášejících je tedy nutná faktická zkušenost s manažerským krizovým řízením a samotnou likvidací podniku.
JUDr. R. Fiala podpořil stanovisko JUDr. J. Bureše a k tomu doplnil, že přednášející by měl
umět zodpovědět praktické dotazy z publika; to určuje, že lektor by měl mít velmi dobré praktické zkušenosti z tohoto oboru.
Ředitelka Justiční akademie odpověděla, že v této souvislosti již začala jednat o možnostech
odborného lektorského doplnění s místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích
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JUDr. Ing. Z. Strnadem, Ph.D. Zároveň však obecně upozornila na skutečnost, že Justiční
akademie se u specifických témat dlouhodobě potýká s nedostatkem lektorů – praktiků, tak
že je proto někdy obtížné lektorské dvojice vytvořit.

Usneseno:
Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce s připomínkami, které zazněly v diskusi;
tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.
IV.

Projednání a určení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2019

Ředitelka Justiční akademie seznámila členy Rady s návrhem na ustanovení členů pracovních skupin podle jednotlivých právních disciplín. Při jeho sestavování vycházela z praxe
minulých let, a to s přihlédnutím k obměně členů Rady. Informovala také o tom, že tak, jako v
minulých letech, byly obeslány krajské a vyšší soudy a krajská a vyšší státní zastupitelství s
dotazy na náměty na vzdělávací akce, s termínem pro jejich doručení Justiční akademii do
konce měsíce června 2018. Návrh vzdělávacího plánu tak bude připraven k projednání na
příští zasedání Rady, tedy nejpozději začátkem měsíce října letošního roku.
Dále Mgr. L Havelová požádala Radu o rozšíření pracovních skupin o oblast opatrovnického
soudnictví, jako samostatné pracovní skupiny. Ta se podle ní stává velmi obsahově i časově
náročnou agendou. Důvodem pro její zřízení je i to, že v příštím roce by měl být Justiční
akademii schválen projekt financovaný z norských fondů.
Z diskuse vyplynulo, že v současné době se jedná o velmi zásadní téma. Rada proto stanovila pracovní komisi pro oblast „Opatrovnického soudnictví“ jejímž garantem bude JUDr. R.
Fiala a bude doplněna o další dva její členy.
Civilní soudnictví a insolvence:
JUDr. Roman Fiala – vedoucí
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Lenka Ceplová
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Jaroslav Bureš
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Mgr. Michal Franěk

za JA:

Mgr. Ivana Jarošová

za JA:

Mgr. Vít Peštuka

za JA:

Mgr. Ludmila Havelová

Trestní soudnictví:
JUDr. Stanislav Rizman - vedoucí
Mgr. Pavel Pukovec
JUDr. Jan Brož
JUDr. Anna Maříková
Správní soudnictví:
JUDr. Lenka Kaniová - vedoucí
JUDr. Tomáš Foltas
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Opatrovnické soudnictví:
JUDr. Roman Fiala – vedoucí
JUDr. Lenka Ceplová
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

za JA:

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

Vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů:
Mgr. Pavel Pukovec - vedoucí
JUDr. Lenka Ceplová
JUDr. Anna Maříková

za JA:

Mgr. Lada Scholasterová

Vzdělávání VSÚ, soudních tajemníků a odborného personálu správy soudů a SZ:
JUDr. Lenka Ceplová - vedoucí
JUDr. Pavel Varvařovský

za JA:

Mgr.

Jaroslav Žaluda

Ústavní právo, mezioborové a neprávní vzdělávání:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - vedoucí
JUDr. Pavel Varvařovský

za JA: Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

Jazykové vzdělávání a mezinárodní spolupráce:
JUDr. Lenka Ceplová - vedoucí
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

za JA: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

Partnerské akce:
JUDr. Jan Brož

za JA: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

Usneseno:
Rada schválila návrh pracovních skupin na přípravu vzdělávacího plánu na rok 2019 se
změnami vzešlými z diskuse.
V.

Nové informace o průběhu příprav přemístění pražského pracoviště Justiční
akademie Na Míčánky

Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. krátce informoval Radu o odpovědích na dopisy s dotazy na závazné termíny vystěhování pražského pracoviště Justiční akademie z Hybernské 18 do Justičního areálu Na Míčánkách po dobu rekonstrukce objektu, které byly
zaslány na základě minulého usnesení Rady jak předsedovi Městského soudu v Praze JUDr.
L. Vávrovi, tak i náměstkovi ministra spravedlnosti Ing. M. Zábranskému.
V jejich odpovědích nedošlo k úplné shodě v tom, kdy začne probíhat proces zadání veřejné
zakázky na stavební práce. Podle JUDr. L. Vávry budou stavební práce v Hybernské 18 započaty podle harmonogramu v září 2018. Podle náměstka ministra spravedlnosti Ing. M. Zábranského lze průběh a přesný konec zadávacího řízení jen obtížně předjímat. Nicméně i
podle náměstka ministra spravedlnosti Ing. M. Zábranského je termín zahájení vzdělávací
činnosti Justiční akademie v Justičním areálu Na Míčánkách od měsíce září reálný.
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Ředitelka Mgr. L. Havelová doplnila informaci předsedy Rady o to, že Justiční akademie i
nadále pracuje s původním termínem přestěhování pražského pracoviště Justiční akademie
Na Míčánky do začátku měsíce září 2018.
S. ohledem na neúplně shodné informace o termínu zahájení rekonstrukce objektu v Hybernské 18 a zejména však v zájmu zachování plynulého průběhu dosavadního vzdělávání v
Justiční akademii požádala její ředitelka Radu o projednání následující prozatímní varianty
řešení:
Základem je, že Justiční akademie připravuje vzdělávací prostory tak, aby konferenční sál
Na Míčánkách s kapacitou pro 60 osob byl kompletně vybaven včetně IT techniky a byla
zřízena přípojná místa na stoly. Kancelář pro zaměstnance a zázemí pro lektory bude též
plně zařízeno. Sál (dražební) s kapacitou cca 120 míst bude prvotně vybaven IT technikou,
částečně stoly a sedacím nábytkem včetně „pultu“ pro lektory. To vše bude přestěhováno v
průběhu měsíce července a srpna.
Dvě stávající učebny, jedna učebna s kapacitou 40 osob, druhá počítačová učebna s kapacitou 20 osob, by prozatím zůstaly zachovány ve stávající podobě a budou přestěhovány až v
momentě, kdy bude Justiční akademii známé přesné datum zahájení stavebních prací. Z
časového hlediska na jejich přesun postačí 3 – 5 dnů. Přednáškový sál zůstává v nezměněné podobě. Jediným omezením tak bude, že od září letošního roku nebude účastníkům
vzdělávání poskytována strava.
Navrhované řešení nabízí podle ředitelky Justiční akademie potřebnou flexibilitu. Pokud dojde k jakýmkoliv změnám v termínech rekonstrukce v Hybernské 18, Justiční akademie se
tomu pohotově přizpůsobí.
Mezi nejzávažnější důvody, proč prozatím ponechat stávající umístění pražského pracoviště
Justiční akademie, jsou množící se stížnosti od účastníků vzdělávání, zejména mimopražských, kteří preferují blízkost vzdělávacích prostor v centru města u hlavních železničních a
autobusových uzlů. Přesun pobočky Justiční akademie do areálu Na Míčánkách pro ně
znamená, že budou muset absolvovat ještě 30 – 40 minutový přesun pražskou městskou
hromadnou dopravou, minimálně s jedním přestupem, což je jimi odmítáno. Pro účastníky
vzdělávání to znamená značné časové nároky na přemístění se z místa bydliště do místa
pořádání vzdělávacích akcí.
V bohaté diskusi členové Rady vyjádřili názor, že v důsledku nejasností ohledně termínu
zahájení stavebních prací by centrum pražského justičního vzdělávání mělo být zachováno
ve stávající podobě až do doby, kdy budou opravdu známy pevné termíny zahájení rekonstrukce budovy v Hybernské 18. Tím podpořila navrhované řešení Mgr. L. Havelové.
Mgr. P. Pukovec vznesl na ředitelku Justiční akademie dotaz, jaké místo konání tedy uvádět
do pozvánek na vzdělávací akce, které budou rozesílány během letních měsíců.
Ředitelka Justiční akademie v odpovědi na dotaz sdělila, že i nadále bude do pozvánek uváděno jako místo konání Hybernská 18. Pokud by však došlo k tomu, že se Justiční akademie
bude muset operativně přemístit do Justičního areálu Na Míčánkách, není problém účastníky
vzdělávání operativně a včas informovat prostřednictvím přihlašovacího systému ASJA či emailem o změně místa konání.
Usneseno:
Rada projednala a vyslovila ředitelce Mgr. L. Havelové souhlas s jejím navrhovaným postupem.
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VI.

Různé

Mgr. P. Pukovec informoval Radu o tom, že Nejvyšší státní zastupitelství oslovil spolek
Esperanto, který ve spolupráci s Transparency International vyvinul z veřejně dostupných
zdrojů elektronickou aplikaci jak zdarma získat způsob odhalení skutečných vlastníků firem,
tedy jejich strukturu. Sám měl možnost se s projektem seznámit, považuje ho za přínosný
zejména pro oblasti civilního a trestního soudnictví.
Dále uvedl, že spolek Esperanto má velký zájem o součinnost s Justiční akademií, proto jim
doporučil obrátit se písemnou formou přímo na ředitelku Justiční akademie a dále s ní jednat
o podobě další možné spolupráce.
Ředitelka Mgr. L. Havelová potvrdila, že již obdržela písemnou žádost o podporu tohoto projektu, ve kterém by Justiční akademie vystupovala jako edukační garant projektu a o který si
spolek Esperanto žádá u Technologické agentury ČR. Ta se zaměřuje na výzkumné projekty
a jejich ověření v praxi. Funkce edukačního garanta je bez jakýchkoliv finančních závazků a
bez závazků následné aplikace v praxi.
Mgr. P. Pukovec k tomu doplnil, že ze strany spolku Esperanto je zájem pouze o evaluační
listy, aby od účastníků semináře dostal zpětnou vazbu jak zlepšit či zdokonalit systém.
V krátké diskusi Rada ředitelce Justiční akademie Mgr. L. Havelové doporučila zvážit uzavření smlouvy o spolupráci (například ve formě memoranda a popř. zařadit vzdělávací akce
do plánu vzdělávání na příští rok).
Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. P. Pukovce na vědomí a doporučuje ředitelce zvážit uzavření
smlouvy o spolupráci např. ve formě memoranda, popř. zařadit vzdělávací akce do plánu
vzdělávání na příští rok.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 5. října 2018
(pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze (místo konání bude
upřesněno v pozvánce).

Předložené materiály:
-

Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Návrh pracovních skupin ke vzdělávacímu plánu na rok 2019

Zápis zpracovala: Renata Korábová
Schválil: prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
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