Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 7. 12. 2018

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Různé

I.
II.
III.
-

Informace o konečné dislokaci pracoviště Justiční akademie do Justičního areálu Na Míčánkách a informace o rekonstrukci v Hybernské 18
Informace o personálních změnách v Justiční akademii
Informace k vyhlášce o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů
a odborné justiční zkoušce a instrukci Ministerstva spravedlnosti o postupu při
výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční akademie, jakož i Mgr. Ludmilu Vodákovou, ředitelku Justiční akademie 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.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Radě byl Mgr. L. Vodákovou předložen ke schválení písemný 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.
Největší skupina nových lektorů je z Probační a mediační služby. Ti budou přednášet na téma „Spolupráce soudu a probační mediační služby ve vykonávacím řízení trestním“ pro vyšší soudní úředníky,
vyšší úředníky státních zastupitelství a soudní tajemníky.
Další noví lektoři k projednání a ke schválení Radou budou přednášet pro oblast trestního soudnictví
pro oblast začínajících soudců, čekatelskou přípravu a asistenty soudců a pro oblast ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.

Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk k již stávajícímu platnému seznamu lektorů.
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Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční
akademie

II.

Ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková krátce okomentovala písemný materiál „Vzdělávací
akce Justiční akademie nad rámec schváleného vzdělávacího plánu“ na další období, které jsou již
známy. Jedná se o čtyři vzdělávací akce, které jsou z oblasti „Trestního soudnictví a proběhnou ještě
v letošním roce. Z nichž stojí za pozornost vzdělávací akce na zcela nové téma „Odklony v trestním
řízení a dohoda o vině a trestu“. Seminář je pořádaný pod záštitou předsedy Nejvyššího soudu prof.
JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. a ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Nejvyšším soudem, Nejvyšším státním zastupitelstvím a Justiční akademií. Do budoucna je případně uvažováno o dalších
navazujících seminářích.
Pod záštitou Nejvyššího státního zastupitelství a ve spolupráci s Justiční akademií proběhne jedna
vzdělávací akce na téma „Šetření ve věznici“, a to v měsíci únoru příštího roku.

Usneseno:
Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce; schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu
vzdělávání.

III.

Různé

1)

Informace o konečné dislokaci pracoviště Justiční akademie do Justičního areálu Na
Míčánky a informace o rekonstrukci v Hybernské 18

Ředitelka Justiční akademie informovala Radu o konečném přemístění pražského pracoviště z Hybernské 18 do Justičního areálu Na Míčánkách, které proběhlo bez větších komplikací na konci měsíce října a počátkem listopadu tohoto roku. Všichni zaměstnanci působí již na novém pracovišti.
Před vlastním přemístěním pražského pracoviště byla ze strany managementu a dalších zainteresovaných zaměstnanců akademie učiněna inspekce přidělených prostor Na Míčánkách s cílem zjistit
současný stav a z toho vyplývající potřeby pro zajištění jeho bezproblémového chodu.
Podle předchozích zjištění učiněných managementem Justiční akademie byly sály vybaveny novou
IT technikou a do poloviny velkého sálu (dražebního) byly nově nainstalovány projekční obrazovky
pro sledování prezentací účastníky i z konce sálu. Bylo nainstalováno vhodné ozvučení a doplněna
místa u lektorského stolu na počet pět.
V současné době má Justiční akademie k užívání níže uvedené prostory:
-

velký sál (dražební) o kapacitě 120 osob
konferenční sál s kapacitou 60 osob
prostor – zázemí pro lektory a akademické pracovníky, případně řidiče
počítačová učebna, jejíž provoz je zajišťován ve spolupráci s IT odborem Ministerstva spravedlnosti ČR
kancelář a nejnutnější technické zázemí.

Co se týká provozních věcí v Justičním areálu Na Míčánkách, ředitelka informovala Radu o tom, že
bude nutné a Justiční akademie již k tomu přistoupila, informovat účastníky seminářů o nutnosti nosit
s sebou služební průkazy pro urychlení vstupu přes justiční stráž, aby nedocházelo ke zbytečnému
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„blokování“ vstupu do objektu. Tato informace bude zveřejňována v anotaci u příslušného semináře
v přihlašovacím systému ASJA.
Stravování účastníků vzdělávacích akcí Na Míčánkách je zajištěno (oběd) přímo v objektu společností
R. B. E. spol. s ručením omezeným, která jídelnu a bufet provozuje. Účastníkům jsou při prezenci
podle jejich přihlášení k obědu vydávány stravenky v hodnotě 85,-Kč na hlavní jídlo (bez polévky).
Pokud si účastníci vyberou z menu jídlo dražší, rozdíl ceny doplácejí.
V diskusi zazněl dotaz, zda v Hybernské 18 již probíhá rekonstrukce a kdy lze očekávat návrat do
těchto prostor a v jakém režimu bude probíhat stravování účastníků vzdělávacích akcí.
Na dotaz ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková odpověděla, že rekonstrukce v objektu již
započala. V rozmezí cca jednoho měsíce proběhly dva kontrolní dny, na kterých zástupci Justiční
akademie uplatnili požadavky na malé úpravy – změny v projektu a kterým bylo Městským soudem v
Praze, architektem a projektantem stavby vyhověno.
Dokončení rekonstrukce v Hybernské 18 se podle harmonogramu stavebních prací předpokládá v
měsíci červenci až srpnu příštího roku, a to za předpokladu, že časový harmonogram bude ze strany
stavební firmy dodržen. Vzdělávací činnost Justiční akademie na Hybernské by tak mohla započít již
v září 2019.
Vzhledem k tomu, že pražskému pracovišti v Hybernské 18 zůstane v užívání pouze přednáškový sál
na Hybernské 18, což je pro české kraje nedostatečné, budou i nadále vzdělávací akce i akce mezinárodního typu umisťovány Na Míčánky.

Co se týká občerstvení a stravování po rekonstrukci Hybernské, to bude řešeno s provozovatelem
bufetu, jehož zřízení je Městským soudem plánováno v přízemí objektu a mohlo by tak sloužit i účastníkům vzdělávání.
V diskusi opět zaznělo, že i přes veškeré kvalitní vybavení jak technikou, tak nábytkem stále zaznívají
stížnosti na komplikovanou dopravu a dostupnost Justičního areálu Na Míčánkách.
JUDr. L. Ceplová doplnila, že v rámci své přednáškové činnosti pro Justiční akademii má velmi dobré
zkušenosti jak se zajištěním, tak i se samotným průběhem seminářů Na Míčánkách.
JUDr. J. Brož se dotázal, jakým způsobem jsou účastníci seminářů informováni o možnostech dopravy.
Ředitelka Justiční akademie odpověděla, že podrobné plánky s několika variantami dopravy včetně
té autem jsou vyvěšovány do příloh k jednotlivým vzdělávacím akcím.

Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. L. Vodákové ohledně dokončené dislokace pražského pracoviště Na
Míčánky a informaci o rekonstrukci stávajícího objektu v Hybernské 18 na vědomí. Zároveň jí ukládá,
aby průběžně informovala Radu o dalším postupu rekonstrukce a případných překážkách či problémech.

2)

Informace o personálních změnách v Justiční akademie

Mgr. L. Vodáková informovala Radu o nucené personální změně na pozici akademického pracovníka
v oblasti trestního soudnictví, ke které došlo v souvislosti s komunálními volbami. Dlouholetý akademický pracovník pro oblast trestního soudnictví Mgr. V. Peštuka uspěl v rámci komunálních voleb a
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stal se uvolněným místostarostou města Kroměříže. Řízením trestní oblasti vzdělávání byla operativně pověřena Mgr. Martina Nedvědová, která má zkušenosti ze svého předchozího působení ve
funkci státní zástupkyně.

Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.

3)

Informace k „Vyhlášce o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce a Instrukci Ministerstva spravedlnosti o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce
soudce“

Na základě dohody s předsedy krajských soudů připravila Justiční akademie test z aplikace práva
pro krajské soudy Ústí nad Labem, Plzeň a České Budějovice. Testování proběhlo 19. listopadu 2018
v Kroměříži za účasti 111 osob. Výsledky byly předány krajských předsedům k dalšímu využití. Námitky byly vzneseny pouze čtyři, z toho v jednom případě byla námitka na nedoručení pozvánky na
písemný test neodůvodněná (zájemce si jí nevyzvedl).
Testování pro čekatele probíhá průběžně jedenkrát měsíčně a to i přesto, že je celkově u soudů
zaznamenán úbytek zájmu o pozici justičního čekatele. To může mít souvislost s odkládáním přijetí
novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, která jejich
pozici bude upravovat. K tomuto tématu byl dne 6. prosince 2018 pořádán Ministerstvem spravedlnosti ČR kulatý stůl se zástupci všech zainteresovaných složek justice.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk k informaci ředitelky Justiční akademie doplnil, že
příprava je ve stadiu diskuse v rámci justice jak by schéma kariérního výběru mělo vypadat. V současné době jsou dva systémy výběru, jeden pro čekatele a druhý pro asistenty. Proto je zapotřebí
vytvořit jeden funkční systém pro obě profesní skupiny.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk Radu ujistil, že Justiční akademie bude o stavu
příprav a závěrech včas informována, aby měla čas připravit podklady pro testování. Současné testy
budou i nadále využívány a zůstávají v platnosti.
Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo ke sjednocení podmínek výběru soudců i v souvislosti s doporučením členským státům mezinárodní organizací GRECO.
V tomto případě je podle této organizace právní úprava při výběru soudců a jejich kariérního postupu nedostatečná. Proto doporučuje přijmout legislativní kroky pro zajištění jednotných a transparentních postupů a nastavení objektivních kritérií při výběru soudců.
Náměstek ministra spravedlnosti Radu ujistil, že Justiční akademie bude o postupu a závěrech Ministerstva spravedlnosti průběžně informována, aby Justiční akademie mohla včas připravit podklady
pro jednotlivé fáze výběru.
Ministerstvo spravedlnosti předpokládá předložení novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích do konce června vládě.

Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové a náměstka ministra spravedlnosti
Mgr. M. Fraňka na vědomí.
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Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk poděkoval ředitelce Justiční akademie a jejím kolegům za perfektně odvedenou práci při stěhování a přemístění pražského pracoviště Justiční akademie z Hybernské Na Míčánky. Poděkoval také ředitelce Justiční akademie za neustále se zvyšující
kvalitu poskytovaných služeb justici.
Na závěr zasedání Rady její předseda prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. poděkoval všem jejím členům za
odvedenou práci v letošním roce a popřál jim a jejich blízkých vše nejlepší v nadcházejícím roce.

Termín konání Rady Justiční akademie byl stanoven na 5. 4. 2019 (pátek) od 10,00 hod. na
pracovišti Justiční akademie v Praze, Justiční areál Na Míčánkách.

Předložené materiály:
-

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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