Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 21. 6. 2019

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

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 2020 včetně časového harmonogramu
Informace o průběhu prací na budově „B“ v Kroměříži – rekonstrukce
hospodářské budovy na jídelnu a výdejnu stravy
Informace o průběhu prací na pražském pracovišti Justiční akademie v
Hybernské 18, Praha 1
Různé

V úvodním slovu místopředseda Rady Mgr. M. Franěk uvítal všechny přítomné členy Rady
Justiční akademie, jakož i ředitelku Justiční akademie Mgr. Ludmilu Vodákovou jako hosta a
informoval je o následujících provedených personálních změnách v Radě.
Ministryně spravedlnosti JUDr. M. Benešová jmenovala na uvolněná místa do funkce jako
členku a zároveň předsedkyni Rady prof. JUDr. Irenu Pelikánovou, DrSc. a člena Rady předsedu Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.
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

Radě byl ředitelkou Justiční akademie předložen ke schválení materiál obsahující jmenný seznam lektorů, kteří budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie a doposud
nebyli schváleni Radou Justiční akademie.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.

Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu
lektorů.
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II.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční
akademie

V přehledu vzdělávacích akcí je několik málo neschválených seminářů nad rámec schváleného plánu vzdělávání pro rok 2019. To proto, že každý měsíc probíhá schvalování „ad hoc“
seminářů formou “per rollam“ včetně lektorů. Dvě vzdělávací akce jsou na téma „Spotřebitelské úvěry pro VSÚ“ s místem konání v Praze a v Kroměříži a jedna vzdělávací akce je na téma
„Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, s místem konání v Kroměříži. Všechny tři vzdělávací
akce jsou určeny pro oblast VSÚ, VÚSZ a soudní tajemníci.
Po krátké diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje nově předložené vzdělávací akce jako doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.

III.

Projednání a určení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu Justiční
akademie na rok 2020 včetně časového harmonogramu

Ředitelka Mgr. L. Vodáková předložila Radě upravený návrh na ustanovení členů pracovních
skupin podle jednotlivých právních disciplín. Změny, které nastaly v souvislosti s obměnou
členů Rady, se zároveň promítly i do obsazení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího
plánu na rok 2020. Ředitelka Justiční akademie proto jejich znovuobsazení ponechala k diskusi v Radě.
V meziobdobí došlo i k personálním změnám na funkcích akademických pracovníků v Justiční
akademii. V oblasti „Civilního soudnictví“ nastoupila za Mgr. I. Jarošovou JUDr. Pavla Pjajčíková. V oblasti „Trestního soudnictví“ nahradila Mgr. M. Nedvědová akademického pracovníka
Mgr. V. Peštuku (uvolněného pro výkon funkce místostarosty). Oblast insolvencí nově zajišťuje
Mgr. Martin Dvořák.
Mgr. L. Vodáková předpokládá, že návrh vzdělávacího plánu bude připraven k projednání na
příštím zasedání Rady, tedy začátkem října letošního roku.
Zároveň ředitelka Justiční akademie požádala Radu o předběžné stanovení termínů činnosti
pracovních skupin a navrhla, aby se schůzky uskutečnily v průběhu prvních čtrnácti dnů měsíce září letošního roku.
Z bohaté diskuse vyplynul návrh, že prof. JUDr. J. Švestku, DrSc. nahradí v pracovní skupině
pro „Civilní soudnictví a insolvenci" předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc., která
má do podzimu mandát u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Za oblast „Trestního
soudnictví“ Rada navrhla jako garanta vzdělávacích akcí prof. JUDr. P. Šámala, Ph.D, který
tak nahradí JUDr. S. Rizmana. Rada v této souvislosti pověřila ředitelku Justiční akademie
s nimi tyto návrhy projednat.
Termíny schůzek pracovních komisí, které jsou již známy:
Vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů proběhne dne 12. 9. 2019 od 10,00
hod. v Brně na Nejvyšším státním zastupitelství.
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Vzdělávání VSÚ, soudních tajemníků a odborného personálu správy soudů a SZ proběhne
dne 12. 9. 2019 od 11,00 hod. v Brně na Nejvyšším státním zastupitelství.
Opatrovnické soudnictví - jednání proběhne bezprostředně po schůzce pracovní komise pro
oblast „Civilního soudnictví“. Termín bude stanoven.
Termíny ostatních schůzek pracovních skupin ke vzdělávacímu plánu na rok 2020 nejsou ještě
„pevně“ stanoveny a budou včas zainteresovaným členům Rady sděleny.
Přehled pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu na rok 2020 za jednotlivé
oblasti vzdělávání
Civilní soudnictví a insolvence:
JUDr. Roman Fiala – vedoucí
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Lenka Ceplová
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Jaroslav Bureš
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Mgr. Michal Franěk

za JA:

JUDr. Pavla Pjajčíková
Mgr. Martin Dvořák

za JA:

Mgr. Martina Nedvědová

za JA:

Mgr. Ludmila Vodáková

Trestní soudnictví:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. - vedoucí
Mgr. Pavel Pukovec
JUDr. Jan Brož
JUDr. Anna Maříková
Správní soudnictví:
JUDr. Lenka Kaniová - vedoucí
JUDr. Tomáš Foltas
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
Mgr. Markéta Železná

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

za JA:
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Mgr.

Jaroslav Žaluda

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

za JA: Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

Mgr. Jana Čechová

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 2020 se změnami vzešlými z diskuse a zároveň uložila ředitelce Justiční akademie projednat návrhy na
garanta pracovní skupiny za oblast trestního soudnictví a členství v civilní pracovní skupině.

IV.

Informace o průběhu prací na budově „B“ v Kroměříži – rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu a výdejnu stravy

Ředitelka Mgr. L. Vodáková informovala Radu o rekonstrukci objektu hospodářské budovy na
jídelnu a výdejnu stravy ve dvoře budovy „B“ v Kroměříži.
V současné době probíhají stavební práce podle harmonogramu prací s termínem dokončení
v prosinci letošního roku. Od ledna do června příštího roku by měly probíhat instalace a zařizovaní objektu technologiemi pro výdej stravy, nákup vybavení jídelny včetně zázemí pro obsluhující personál. Kolaudace rekonstruovaného objektu je stanovena na 30. června 2020.
Zahájení zkušebního provozu jídelny a výdejny stravy Justiční akademie se předpokládá v září
2020.
Financování stavebních prací je pro letošní rok ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR zajištěno. Část technologická bude hrazena Ministerstvem spravedlnosti ČR z finančního rozpočtu
na rok 2020.
V diskusi JUDr. J. Bureš a někteří další členové Rady upozornili na úskalí spojená s provozem
jídelny a výdejny stravy (uzavírání smluv, kvalita dovážené stravy, nároky na hygienu, výdej
stravy a další). Vzhledem ke svým zkušenostem z takovéhoto stravovacího zařízení (Vrchní
soud v Praze) JUDr. J. Bureš doporučil, pokud to je ještě stavebně a investičně možné, tuto
přestavbu změnit z výdejny a jídelny stravy na plnohodnotné stravovací zařízení s vlastní kuchyní. I z ekonomického hlediska, podle některých členů Rady, se současné investiční řešení
jeví jako „krok zpět“.
Ředitelka Mgr. L. Vodáková k tomu uvedla, že těchto úskalí si je vědoma a informaci doplnila
o to, že Justiční akademie disponuje kvalitním projektem na plnohodnotné stravovací zařízení
s kuchyní, ale vzhledem k finanční náročnosti (cca 40 mil. Kč) bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR od tohoto stavebního záměru upuštěno a došlo k jeho přehodnocení na jídelnu
a výdejnu stravy.
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V současné době stravování účastníků v Kroměříži probíhá ve školní jídelně Domova mládeže, to ale může být kdykoliv z jejich strany vypovězeno. Proto Justiční akademie přistoupila
alespoň na variantu řešení jídelny s výdejnou stravy, byť za cenu, že se strava bude dovážet.
JUDr. J. Bureš a další členové Rady doporučili ředitelce Justiční akademie znovu na toto téma
otevřít jednání s náměstkem Ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, a to i za
cenu odložení termínu otevření vlastního stravovacího zařízení. Důvodem jsou nejenom výše
zmiňovaná negativa, ale i to, že Justiční akademie již vlastní stavební projekt na plnohodnotné
stravovací zařízení včetně zařizovacích technologií. V konečné podobě by to byl velký přínos
jak pro účastníky vzdělávacích akcí, tak pro samotnou Justiční akademii.
Místopředseda Rady a náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. M. Franěk se připojil k návrhu
JUDr. J. Bureše a ostatních členů Rady a vyslovil podporu původnímu investičnímu záměru
vytvořit plnohodnotné stravovací zařízení Justiční akademie.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Mgr. L. Vodákové ohledně rekonstrukce hospodářské budovy
na výdejnu a jídelnu stravy na vědomí. Zároveň jí ukládá, aby co nejdříve iniciovala jednání
s ekonomickým náměstkem Ministerstva spravedlnosti ČR ohledně původního investičního
záměru na vybudování stravovací zařízení včetně kuchyně a Radu o dalším postupu či případných překážkách průběžně informovala.

V.

Informace o průběhu prací na pražském pracovišti Justiční akademie v Hybernské 18, Praha 1

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala písemný materiál „Rekonstrukce Hybernská
18, - MS Praha“. Informovala Radu o postupu prací na pražském pracovišti Justiční akademie
v Praze 1, Hybernská 18, které prozatím probíhají, podle ekonomického náměstka Justiční
akademie, který se pravidelně účastní kontrolních dnů, v souladu s harmonogramem stavebních prací. Pokud bude termín dokončení a předání rekonstruovaných prostor ze strany stavební firmy dodržen, tak od září letošního roku začnou probíhat práce související s jeho opětovným provozem (úklid, znovuzprovoznění IT techniky a další). Vzdělávací činnost Justiční
akademie by tak mohla započít v říjnu letošního roku operativním „překlopením“ vzdělávacích
akcí z „dražebního sálu“ Na Míčánkách do přednáškového sálu v Hybernské 18.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. L. Vodákové ohledně rekonstrukce budovy Městského soudu
v Praze, Hybernská 18, jejíž součástí je pražské pracoviště Justiční akademie, na vědomí.

VI.

Různé

JUDr. J. Brož vznesl na ředitelku Justiční akademie dotaz, zda Justiční akademie provádí průběžně revize lektorů, kteří v minulosti přednášeli na vzdělávacích akcích v Justiční akademii a
již se například nechtějí na této činnosti podílet nebo nejsou dlouhodobě aktivní a zdali jsou
průběžně vyřazováni. Pokud ano, jakým způsobem.
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V odpovědi ředitelka Justiční akademie sdělila, že doposud žádná taková revize lektorů, kteří
v minulosti přednášeli, neproběhla. Připustila však, že revize bude nutné udělat a lektoři, kteří
již nejsou ve své lektorské činnosti aktivní, vyřadit či prověřit, zdali budou mít nadále zájem se
na lektorské činnosti pro Justiční akademii podílet.
V diskusi Rada doporučila ředitelce Justiční akademie provést revizi lektorského sboru a vytvořit aktuální seznam aktivních přednášejících, kteří budou ochotni se i nadále na lektorské
činnosti v Justiční akademii podílet.
Usneseno:
Rada doporučuje managementu Justiční akademie udělat revizi lektorského sboru a vytvořit
aktuální platný seznam lektorů. Výsledky budou předloženy ředitelkou Justiční akademie na
příštím zasedání Rady.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 4. října 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
Návrh pracovních skupin ke vzdělávacímu plánu na rok 2020 k projednání v Radě
Informace o průběhu prací na budově „B“ v Kroměříži – rekonstrukce hospodářské budovy na
jídelnu a výdejnu stravy
Informace o průběhu prací na pražském pracovišti Justiční akademie v Hybernské 18,
Praha 1

Zápis zpracovala: Renata Korábová
Schválil: Mgr. Michal Franěk
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