Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 5. 10. 2018

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

I.
II.
III.
VI.

Projednání a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok
2019
Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční
akademie, jakož i ředitelku Justiční akademie Mgr. Ludmilu Vodákovou 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 a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2019

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala předložený materiál, který zahrnuje požadavky jak ze soudů a státních zastupitelství, tak z Ministerstva spravedlnosti a partnerských
organizací. Byly využity i výstupy z evaluačních listů od účastníků vzdělávacích akcí. Jednotlivé oblasti vzdělávání byly nejprve podrobně projednány v pracovních skupinách. Připomínky a výhrady vznesené v rámci jednání pracovních skupin byly plně zapracovány.
Připomínky Rady k jednotlivým oblastem „Plánu vzdělávání na rok 2018“
Předsedající prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. poděkoval ředitelce Justiční akademie za velmi
dobře připravený a zpracovaný plán vzdělávání na rok 2019, a to jak po obsahové stránce,
tak co do jeho přehlednosti a srozumitelnosti. Dále vznesl dotaz na členy Rady, zdali jsou
obecné připomínky k celkovému plánu, než bude přistoupeno k jednotlivým oblastem vzdělávání.
Bez připomínek
Oblast civilního soudnictví
Podle předsedy Rady prof. JUDr. J. Švestky, DrSc. jsou v této oblasti témata, která se zdají
být na první pohled velmi obecná (např. vlastnické právo, dědické právo), avšak vybraní
lektoři jsou zárukou výkladu látky do patřičné praktické hloubky.
V diskusi bylo pouze ředitelce Justiční akademie doporučeno uvážit, zda u tak širokého tématu jako je obecná část „Závazkového práva“ nedoplnit, jak je pro účely Justiční akademie
pravidlem, jinak velmi osvědčeného lektora JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M i o soudce Nejvyššího soudu.
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JUDr. L. Ceplová doplnila informaci o to, že JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. má velmi dobré
renomé nejen mezi odbornou veřejností, ale i mezi samotnými účastníky seminářů - soudci.
Oblast opatrovnictví se stala právem již samostatným oborem, kterému JA věnuje v oblasti
civilního soudnictví zvláštní pozornost. Členové Rady ocenili zejména kvalitní složení lektorského sboru. O termínech konání vzdělávacích akcí Justiční akademie s lektory stále jedná.
U oblasti insolvence Rada doporučila ředitelce Justiční akademie, aby se znovu pokusila
přesvědčit předsedu Vrchního soudu JUDr. J. Bureše, i přes jeho značné pracovní vytížení,
alespoň k částečné přednáškové činnosti (zejména v souvislosti s novelou insolvenčního
zákona).
Usneseno:
Rada doporučila uvážit doplnit u seminářů na téma „Závazkové právo“ lektorský sbor
o soudce Nejvyššího soudu ČR.
Oblast trestního soudnictví
Oblast trestního soudnictví patří z pohledu ředitelky Justiční akademie mezi druhou nejobsažnější část vzdělávacího plánu na rok 2019. Pro větší přehlednost je vzdělávání rozděleno
do sedmi odborných celků trestního vzdělávání.
Mgr. P. Pukovec doplnil, že četnost, skladba seminářů a jejich témata vyšla zejména
z podnětů soudů a státních zastupitelství. Jedná se o oblast skutečně velmi obsáhlou. Rada
oceňuje, že spektrum lektorů se výrazně rozšířilo. Zároveň byl zejména zde brán zřetel na
rovnoměrné umístění vzdělávacích akcí jak do Prahy, tak i do Kroměříže.
Bez připomínek
Závěrem Mgr. P. Pukovec informoval Radu o tom, že učinil první zkušenost s novými prostorami Na Míčánkách v rámci semináře pořádaného Nejvyšším státním zastupitelstvím. V této
souvislosti poděkoval ředitelce Justiční akademie za jejich perfektní připravenost, a to jak po
technické stránce, tak i po stránce servisní. Radu informoval mj. o bezproblémovém vstupu
do objektu areálu Na Míčánkách, kde stačí pouze profesní průkazka zaměstnance justice.
Ředitelka Justiční akademie doplnila tuto informaci tím, že pro účastníky vzdělávání jsou
připraveny informační letáky s různými podobami tras, jak se dostat k Justičnímu areálu Na
Míčánkách. Zároveň jsou k dispozici i orientační plánky samotného areálu s vyznačením
prostor Justiční akademie. Všechny varianty informačních letáků budou zavěšovány k seminářům do přihlašovacího systému ASJA a jsou ke stažení.
Usneseno:
Rada bere informace z Mgr. P. Pukovce a ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na
vědomí.
Oblast správního soudnictví
Jednotlivá témata byla projednána a zároveň rozšířena podle požadavků pracovní skupiny.
JUDr. L. Kaniová upozornila na nově zařazený speciální seminář „Vliv insolvečního řízení na
rozhodování ve správním soudnictví“. Z pohledu Nejvyššího správního soudu ČR se právě
toto téma stává aktuálním.
Bez připomínek
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Oblast lidská práva a ústavní právo, Oblast mezioborové akce
Podle JUDr. P. Varvařovského došlo v pracovní skupině k důkladné analýze vybraných témat. Všechny připomínky z pracovní skupiny byly zapracovány do projednávaného návrhu.
Mezioborové akce zahrnují zejména práce s judikaturou a semináře bývají plně obsazeny.
Poukazuje se na to, že ze strany účastníků je nejmenší zájem o seminář „Antidiskriminační
právo“, který se zabývá aplikací zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení před českými
soudy a správními orgány (judikatura je minimální). Doporučuje znovu zařadit do vzdělávacího plánu na tok 2019 téma „Etika v právu“. Diskutovaný seminář „Úvod do romistiky“, z oblasti mezioborové akce, je již tradičním seminářem a bývá účastníky obsazen.
Ředitelka Justiční akademie pouze doplnila, že některé semináře jsou do plánu vzdělávání
zařazeny na základě požadavku vlády (jde o realizaci různých vládních strategií) a proto je
nutné jim věnovat pozornost.
Usneseno:
Rada doporučuje zařadit opětovně do vzdělávacího plánu na rok 2019 seminář „Etika
v právu“ (nedopatřením nebyl do plánu vzdělávání na příští rok zařazen).
Oblast ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců
Ředitelka Justiční akademie sdělila, že se jedná o velmi podrobně zpracovaný plán ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců. Vypsané vzdělávací akce jsou součástí
schváleného projektu „Ekonomické vzdělávání justice“. Jedná se o poměrně obsáhlou oblast
vzdělávání, která zahrnuje i praktické semináře. Ty jsou pořádány formou workshopů
s malým počtem účastníků. Většina nákladů v této oblastí vzdělávání je hrazena
z prostředků EU.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce s praxí do 3 let
Bez připomínek
Oblast vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů
Mgr. P. Pukovec doplnil, že se jedná o rozsáhlou a zásadní agendu, která je, zejména v režii
krajských soudů. Je tomu zejména tak proto, že toto vzdělávání je navázáno na „Vyhlášku o
výběru, příjímání a přípravné službě justičních čekatelů“. Nejvyšší státní zastupitelství každoročně pořádá setkání s právními čekateli. V letošním roce se toto setkání uskuteční 14. listopadu i za účasti JUDr. D. Průchové z Ministerstva spravedlnosti ČR, aby měla možnost si
vyslechnout podněty a připomínky od právních čekatelů k samotné „Vyhlášce“ a případně
reagovala na jejich dotazy.
Bez připomínek
Oblast kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství
Bez připomínek
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Oblast průběžného vzdělávání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků
Ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková informovala Radu o tom, že plán vzdělávání
v této oblasti byl vytvořen podle nové koncepce. Akademická pracovnice Ing. M. Kafková je
bývalou vyšší soudní úřednicí a její poznatky z praxe výrazně přispěly k určité obměně témat
v agendě vzdělávání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků. Tradiční a požadovaná témata od účastníků vzdělávání jsou i nadále zachována.
Bez připomínek
Oblast ekonomická správa soudů a státních zastupitelství
Jednotlivé vzdělávací akce z této oblasti jsou zaměřeny zejména na nové předpisy obsahující správné provádění ekonomických operací (rozpočtová pravidla, vnitřní finanční kontrola,
cestovní náhrady, inventarizace majetku, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a mnohé další). Některé z nich probíhají přímo na jednotlivých soudech za součinnosti Justiční akademie.
Cílovou skupinou jsou zejména personalisté, účetní, ředitelé a zaměstnanci správy soudů a
státních zastupitelství. Náklady spojené s touto oblastí jsou hrazeny z operačního programu
„Zaměstnanost - Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“. Značná část lektorů jsou
zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti ČR.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání odborného personálu justice
Oblast je rozdělena podle jednotlivých agend s cílem zaměřit se na specifické pracovní pozice v justici (správci aplikací, dozorčí úředníci atp.)
Ředitelka Justiční akademie zároveň upozornila Radu, že jde o poměrně novou agendu, která byla zařazena do této oblasti vzdělávání, jako je vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance v justici. Ti v rámci pětidenního kurzu absolvují vstupní vzdělávání s důrazem zejména na
práci s dokumenty, slovníček pojmů, na členění soudů a státních zastupitelství, funkce pracovníků soudů a jiné. Kurz je zakončen závěrečným testem.
Bez připomínek
Oblast dalšího profesního vzdělávání
Do této oblasti je zahrnuto jak manažerské vzdělávání, tak personální řízení, komunikace,
mediace a další neprávní disciplíny. Některé ze seminářů jsou financovány z projektu „Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností“. Vzdělávání cílí zejména na předsedy a místopředsedy soudů, vedoucí státní zástupce, ředitele správ a další profesní skupiny v rámci
rezortu justice.
Bez připomínek
Oblast odborného jazykového vzdělávání a mezinárodní spolupráce
V oblasti jazykového vzdělávání Justiční akademie nabízí v roce 2019 odbornou jazykovou
výuku ve čtyřstupňové úrovni, ve třech jazycích (angličtina, němčina a francouzština), a to
pro soudce a státní zástupce. V případě nedostatečného zájmu ze strany soudců a státních
zástupců budou kurzy doplněny čekateli, asistenty popřípadě dalšími zaměstnanci justice.
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Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků probíhá každoročně v letních měsících velmi
žádaná a úspěšná „letní jazyková škola“. Mezi účastníky díky své vysoké úrovni získala velkou oblibu.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání ve spolupráci s tuzemskými partnerskými institucemi
JUDr. J. Brož k partnerským akcím doplnil, že v současné době dochází k největší spolupráci
s Jednotou českých právníků, Advokátní komorou a Asociací insolvenčních správců a Komorou soudních tlumočníků.
Bez připomínek
Usneseno:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávání na rok 2019“ jako celek s připomínkami, které
jsou uvedeny v „Zápisu“.
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. Jedná se o lektory
z praxe, kteří budou přednášet zejména střednímu personálu justice, v oblasti vstupního a
průběžného vzdělávání odborného personálu justice. V oblasti Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce byl na základě doporučení JUDr. Ing. Z. Strnada, Ph.D. místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, získán k lektorské činnosti JUDr. J.
Kubálek, který je odborníkem na oddlužení. Je zákládajícím členem a předsedou výkonného
výboru Spolku insolvenčních správců, je členem sekce pro insolveční právo na České advokátní komoře.
V diskusi nebyly 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. Jedna vzdělávací akce „Práce v aplikaci Cslav DW“ je z oblasti „Vzdělávání středního personálu justice“, další akce - „Rozpoznávání a vyšetřování hate crime“ jsou z oblasti
„Trestního soudnictví“.
První seminář se uskuteční v měsíci únoru 2019 v Kroměříži. Je koncipován jako třídenní a
je určen pro školitele (pro soudce a státní zástupce, kteří budou vyškoleni jako školitelé).
Následovat budou čtyři jednodenní vzdělávací akce – workshopy, které se uskuteční
v Praze, v Kroměříži, v Brně a v Olomouci. Cílovou skupinou jsou a soudci státní zástupci.
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Garantem je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (OSCE/ODIHR) a pro státní zástupce k problematice hate crime (Prosecuters and Hate Crimes Training).
V diskusi Mgr. P. Pukovec informoval Radu o tom, že seminář hate crime proběhl již
v letošním roce. U slovenských kolegů se setkal s nebývalým ohlasem. Upozornil na to, že
vnímání trestné činnosti z nenávisti je jak u veřejnosti, tak i u vyšetřujících složek roztříštěné.
Cílem vzdělávacích akcí je zaměřit se na budoucí lektory - školitele, s cílem získat informace
o detekci trestních činů z nenávisti, o specifičnosti této trestné činnosti a zároveň veřejnost
upozornit na to, že takovéto činy z nenávisti nezůstanou nepotrestány. Podle Mgr. P. Pukovce se tato forma trestné činnosti u veřejnosti rozmáhá.
K tomu ředitelka Justiční akademie doplnila, že byť tyto akce budou probíhat v roce 2019,
nejsou součástí předloženého vzdělávacího plánu, neboť požadavek na jejich zařazení byl
vznesen až po dokončení finální verze vzdělávacího plánu na rok 2019.
Usneseno:
Rada schvaluje jak nové předložené vzdělávací akce, tak doplněk vznesený v diskusi o semináři hate crime.
Různé

IV.

Diskuse:
I.

Na základě vzneseného dotazu, jak je zajištěn provoz na pracovišti v Hybernské a Na
Míčánkách, ředitelka Justiční akademie sdělila, že obě pracoviště jsou plně schopná
provozu. Zejména pražské pracoviště Na Míčánkách je již plně funkční. Konferenční
sál disponuje kapacitou 60 míst, dražební sál má kapacitu 120 míst. Řeší se pouze
navýšení počtu míst u lektorského stolu (ze 3 na počet 5). Kancelář zaměstnanců a
servisní místnost je plně vybavena. Není však stále funkční kuchyňka, kterou se Ministerstvo spravedlnosti ČR zavázalo vybavit. To do jisté míry komplikuje provoz
v servisním zajištění vzdělávacích akcí (není kde mýt nádobí, vařit vodu a další).
Co se týče pražského pracoviště Hybernská, bylo nutné přestěhovat stoly, židle a
další vybavení ze stávajících dvou malých učeben a haly do dražebního sálu Na
Míčánkách s cílem zahájit vzdělávání i v těchto prostorách. Pro potřeby vzdělávání
zůstal v Hybernské pouze přednáškový sál s kapacitou 100 osob. Vzhledem k tomuto
opatření není možné na pracovišti v Hybernské poskytovat účastníkům vzdělávání
stravování.

II. Ředitelka Justiční akademie na základě informací, kterých se jí dostalo, informovala
Radu o odložení Instrukce Ministerstva spravedlnosti o postupu při výběru kandidátů
na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce
cca o 2 – 2,5 roku. V platnosti tak zůstává pouze Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk a ředitelka Justiční akademie Mgr.
L. Vodáková společně doplnili informaci o to, že Justiční akademie čeká na konkrétní
požadavky a zadání na tvorbu testů pro kandidáty na soudce od předsedů krajských
soudů. Justiční akademie zajišťuje testování pouze po stránce technické. Výsledky
z testování obdrží od Justiční akademie předsedové krajských soudů.
Podle doplňující informace JUDr. L. Ceplové nejbližší testování s aktualizovanými
testy proběhne v měsíci listopadu 2018.
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Usneseno:
Rada bere informace z bodu IV. „Různé“ náměstka ministra Mgr. M. Fraňka a ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 7. prosince
2018 (pátek) od 10,00 hod. na novém pražském pracovišti v Justičním areálu Na
Míčánkách v Praze.

Předložené materiály:
-

Návrh plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2019
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

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