Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 5. 9. 2011

Účast:

podle prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. F. Melzer
JUDr. S. Rizman
JUDr. M. Tomková

Hosté:

Mgr. Mgr. J. Petrov, LL.M.

Program:

I.

Návrh „Koncepce vzdělávání v Justiční akademii“

II.

Projednání návrhu vzdělávacího plánu na rok 2012

III.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

IV.

Informace o nových akcích roku 2011 dosud neprojednaných Radou

V.

Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, jakož i Mgr. et Mgr. J. Petrova, LL.M. ředitele Justiční akademie a představil nově
jmenované členy Rady.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem a podle listiny přítomných způsobilá
jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I.

Návrh „Koncepce vzdělávání v Justiční akademii“

Ředitel Justiční akademie krátce představil přítomným členům Rady Justiční akademie
„Koncepci zaměření činnosti Justiční akademie“.
Koncepce se zabývá:
„Grantovými žádostmi“, (pro rok 2011 se jedná o 52 mil. Kč), které mají za cíl rozšířit
nabídku vzdělávání v Justiční akademii. Dále se připravují projektové žádosti, které se týkají
„Rekodifikace soukromého práva“ (30 mil. Kč) „Ekonomie, case management a odborné
oblasti“ (15 mil. Kč), „Hospodářská soutěž“ (50 tis. EUR), „Civilní spolupráce ve věcech
civilních a obchodních“ (Brusel I…). Ze stávajících projektů lze jmenovat „Švýcarské fondy“
(30 mil. Kč) na období let 2011 - 2013.
Při „Vzděláváním pro vrcholné soudy a NSZ“ formou pořádání konferencí a „kulatých
stolů“, kde by měla být nejen přednášena, ale i diskutována témata českého práva, a to jak
mezi justicí, tak i mezi jinými právnickými profesemi a odborníky z jiných oblastí.
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Ve „Vzdělávání pro soudní funkcionáře“ se Justiční akademie zaměří na oblast pro
začínající a budoucí soudní funkcionáře, a to v oblasti managementu a správy. Výuka bude
vedena v malých skupinách posluchačů interaktivní formou.
V oblasti „Vzdělávání pro soudce a stání zástupce“ (obecné kurzy) je cílem Justiční
akademie rozšířit nabídku vzdělávacích akcí a rozšířit lektorský sbor o renomované
advokáty, akademiky, notáře a znalce.
„Vzdělávání pro začínající soudce a státní zástupce s praxí do 3 let“ zahrnuje přípravu
ucelených kurzů s malým počtem účastníků a se zaměřením na dovednosti (řízení jednání,
vedení spisu a další). Cílem Justiční akademie je získat do lektorského sboru zkušené a
respektované soudce a státní zástupce jak z okresů, tak i z krajů.
U „Vzdělávání pro čekatele a asistenty“ MSp ČR do budoucna uvažuje o možnosti vybírat
soudce v otevřených konkurzech, proto Justiční akademie prozatím nabídku vzdělávání
nebude rozšiřovat a ponechá zavedený systém. O speciálním vzdělávání pro asistenty není
uvažováno (vysílání na odborné kurzy bude nadále ponecháno na rozhodnutí jejich
nadřízeného).
V rámci poměrně bohaté diskuse k oblasti vzdělávání asistentů bylo upozorněno na to, že
v předloženém plánu vzdělávání na rok 2012 je vzdělávání asistentů uvedeno jednak jako
samostatné vzdělávání jednak je zařazeno u akcí pro justiční čekatele jakož ve vzdělávání
pro vyšší soudní úředníky.
Dále v diskusi zaznělo, že „navázanost“ asistenta na soudce Nejvyššího soudu nebo
Nejvyššího správního soudu je vyšší než u ostatních soudů, většina členů Rady se domnívá,
že rozhodnutí by mělo být ponecháno na každém konkrétním soudci, zda vyhoví žádosti
asistenta na jeho další vzdělávání či nikoliv.
Justiční akademie by měla korigovat, aby jednotlivé semináře nebyly přetíženy asistenty. Na
semináře by měla být dána přednost soudcům a teprve v případě volných míst semináře
doobsazovat asistenty.
Osoby, které budou i nadále působit v justici by měly mít i do budoucna možnost rozvíjet své
znalosti a dovednosti bez ohledu na pojmenování funkce (asistent-čekatel). Koncepčně by
měla být funkce asistenta chápána jako funkce odborného personálu pro výkon konkrétní
rozhodovací činnosti a nikoliv jako skupina, která by nahradila právní čekatele. Asistent by
měl být profilován jako pomocník justice.
K této části diskuse ředitel uvedl, že v době, kdy bude známa koncepce jmenování soudců a
státních zástupců, by mělo být vyřešeno i vzdělávání asistentů nebo jejich případné přiřazení
do vzdělávacího programu k čekatelům. V současné době se o zavedení specializovaného
vzdělávání pro asistenty Justiční akademie neuvažuje.
V další části diskuse zazněl názor, že pokud se soudci nechávají na vzdělávacích akcích
zastupovat asistenty, měl by management Justiční akademie zvážit, zda problém není
v obsahu semináře či v kvalifikačních předpokladech přednášejícího. Justiční akademie by
měla být nástrojem k vynikající interpretaci práva. Je nezbytné, aby přednášejícími byly
osobnosti, které takovouto interpretaci a aplikaci práva mohou garantovat. Tyto osobnosti
v jednotlivých právních oblastech by zároveň měli zvážit, ke komu budou chtít zaměřit svá
vystoupení. Justiční akademie by zároveň měla při konzultaci s přednášejícími o obsahu
vzdělávacích akcí, také konzultovat i s nimi, jaké si oni představují složení auditoria, aby
došlo k naplnění sledovaného cíle vzdělávání.
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Členové Rady – zástupci podporují zachování čekatelů, a to s přihlédnutím k naplněnosti
justice a demografickému složení.
K této části diskuse ředitel Justiční akademie sdělil, že Justiční akademie by v současné
době neměla paušálně zakazovat vstup asistentů do vzdělávacího procesu, pokud jim účast
umožní jejich nadřízení. Zároveň Radu ujistil, že vzdělávací akce budou přednostně
obsazovány soudci a státními zástupci.
Koncepční otázkou budoucích soudců by se mělo především zabývat Ministerstvo
spravedlnosti ČR.
Prioritou Justiční akademie ve „Vzdělávání kandidátů na VSÚ a VSÚZ“ je zachování
zkráceného studia i do budoucna (ne jako přechodná výjimka) pro všechny administrativní
zaměstnance soudů a státních zastupitelství, kterým to umožní nadřízení.
V diskusi byla vznesena otázka, zda by absolventi studia VSÚ a VSÚZ měli mít ze zákona
při výkonu pracovního poměru v justici stejné postavení jako absolventi bakalářského studia,
včetně mzdového ohodnocení. Takové nesystémové opatření by však sotva zlepšilo
postavení justiční odborné administrativy, resp. stabilizovalo zaměstnance v rámci resortu
justice.
V diskusi byly dále předestřeny různé modely budoucího zkráceného studia VSÚ. Jednou
z možností je rozdělit výuku do bloků pro VSÚ specializované na trestním, anebo civilním
úseku. Úředníci státních zastupitelství by se vzdělávali spolu s trestně specializovanými
VSÚ. Ať již však převáží jakýkoliv model, je vhodné zařadit specializační semináře tak, aby si
i stávající VSÚ (či z úseku na úsek přecházející) mohli případně urychleně doplnit své
znalosti.
V průběhu praxe je vyšší soudní úředník přesouván z jednoho úseku na druhý, přičemž
doplnění chybějícího znalostního bloku je považováno za nepraktické. V praxi by to mohlo
působit problémy, zejména na obchodních úsecích. Proto se většina členů Rady přiklání
k variantě komplexního vzdělávání VSÚ, které by mělo zaručit jejich flexibilnost.
V diskusi bylo dále doporučeno, aby zkrácené studium probíhalo nejen v Kroměříži, ale i
v Praze.
U „Vzdělávání pro střední personál“ Justiční akademie průběžně spolupracuje se soudy,
NSZ, Ministerstvem spravedlnosti ČR a na základě jejich požadavků (např. školení ISAS,
datové schránky, český jazyk a další) jsou zařazovány vzdělávací akce; Další vstupní a
systematizované vzdělávání se připravuje v rámci probíhajícího grantového projektu
„Švýcarské fondy“.
„Spolupráce s ostatními právnickými profesemi“ bude probíhat s největší
pravděpodobností formou partnerských akcí s jednotlivými profesními komorami. Lze
doporučit preferovat možnost nabízet akce za úplatu tak, aby získané finanční prostředky
zůstaly v rozpočtu Justiční akademie. Tento postup by však vyžadoval změnu postavení
Justiční akademie z rozpočtové na příspěvkovou organizaci.
V diskusi byl vysloven souhlas, aby byl rozšířen počet akcí Justiční akademie, které by byly
zpřístupněny advokátní komoře s tím, že advokátní komora by naopak zpřístupnila své
vzdělávací akce i pracovníkům justice.
V rámci „Evropské spolupráce“ má Justiční akademie za cíl posílit spolupráci s EJTN a
ERA, zejména zprostředkováním možné účasti členům vrcholných soudů a NSZ na
zahraničních vzdělávacích akcích.
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Distanční formy studia mají za cíl internetový přenos přednášek v rámci justiční sítě. V první
fázi je zamýšleno zřídit tzv. „justiční TV kanál“ (uživatel by shlédl v okně svého prohlížeče
nahrávku, která je právě na programu). Do budoucna bude v určitém rozsahu umožněno
i „video on demand“ (uživatel by mohl shlédnout v okně svého prohlížeče kteroukoliv jím
vybranou přednášku či kurz).
Justiční akademie zpřístupnila prostřednictvím „ASJA“ v rámci „E-learningu“ některé
moduly, jejíchž seznam je již přístupný a Justiční akademie plánuje jejich rozšíření o další
tematické oblasti. Diskuse v systému ASJA umožňuje písemnou komunikaci na internetu,
která je přístupná pouze pracovníkům justice s možností uzavřených skupin.
Pokud jde o propagaci činnosti a vzdělávacích akcí Justiční akademie, ty probíhají buď
formou „Informačního věstníku Justiční akademie“ s aktuální nabídkou vzdělávacích akcí
nebo s přispěním osob respektovaných v justici.
Usneseno:
Rada bere předloženou „Koncepci vzdělávání“, s doporučením přihlédnout k připomínkám
vznesených v diskusi, na vědomí.

II.

Projednání návrhu vzdělávacího plánu na rok 2012

Pracovní

k o m i s e:

Civilní právo a obchodní právo:
JUDr. M. Kasíková
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. R. Fiala
prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
JUDr. F. Melzer

za JA: Mgr. J. Dvořáček
JUDr. J. Dohnal

Trestní právo:
JUDr. F. Vondruška
JUDr. S. Rizman
JUDr. S. Mečl
JUDr. J. Brož

za JA: Mgr. V. Peštuka

Správní právo:
JUDr. M. Došková
JUDr. M. Tomková

za JA: Mgr. L. Havelová,
Mgr. J. Koláčková

Vzdělávání v oblasti insolvenčního práva:
JUDr. J. Bureš

za JA: JUDr. A. Tóthová
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Ostatní vzdělávání:
Mgr. T. Langášek

za JA: PhDr. M. Kadlčík

Elektronizace justice:
Mgr. T. Langášek

za JA: Mgr. J. Čechová

Vzdělávání VSÚ, tajemníků soudů, asistentů soudců:
JUDr. M. Kasíková

za JA: PaedDr. P. Cicvárek

Vzdělávání v mezioborové oblasti a lidských práv:

Partnerské akce:

Mgr. V. Dohnal
Mgr. T. Langášek

za JA: Mgr. J. Koláčková
Mgr. L. Popovičová

JUDr. J. Brož

za JA: PhDr. R. Vystrčilová

Připomínky Rady k „Plánu vzdělávání 2012“
Právní vzdělávání
Civilní právo:
Konečné stanovisko Rady je odloženo na příští zasedání Rady z důvodu „revize“ a doplnění
dalších možných témat zejména z oblasti obchodního práva (většina témat z obchodního
práva je však již integrována. Do plánu je třeba zapracovat připomínky z pracovní komise
(JUDr. Dohnal-JA), ta se opět sejde v průběhu měsíce září.
-

„Seminář k dědickému řízení“ (str. 3) je obsahově totožný se „Seminářem
k dědickému právu“ (str. 26);

-

Seminář „Mediace a možnosti jejího uplatnění v ČR“ (str. 3) zvážit, zdali jej
neuskutečnit jako partnerskou akci s ČAK;

-

U semináře „Spotřebitelské smlouvy“ (str. 4) zvážit, zdali nepřizvat ke spolupráci
stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky.

Trestní právo:
Rovněž konečné stanovisko Rady se odkládá na příští zasedání Rady. V pracovní komisi je
třeba ještě projednat další možná aktuální témata (např. terorismus a kyberterorismus).
Insolvence:
-

Seminář „Aktuální výkladová stanoviska insolvenčního zákona…“ (str. 22) –
navrhuje se vyškrtnout u cílové skupiny asistenty a ponechat pouze soudce.
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Vzdělávání asistentů NS, NSS a další
-

seminář je přednostně určen pro asistenty z NS a NSS, případně by mohl být
umožněn přístup i ostatním asistentům; Navržena změna názvu semináře na
„Vzdělávání asistentů NS a NSS“.

Vzdělávání justičních a právních čekatelů
U seminářů „Simulované hlavní líčení“ a „Simulované veřejné zasedání“ zvážit, zda tyto
neudělat ve spolupráci s ČAK.
Partnerské vzdělávací akce
Doporučuje se, aby v případě, kdy Justiční akademie platí ostatní náklady a partnerská
organizace hradí lektorné, byla tato skutečnost („DPP“ budou uzavírat s jiným subjektem a
nikoliv s Justiční akademií), s nimi včas projednána.
Vzdělávání justičních a právních čekatelů
Bez připomínek.
Soudci s praxí do tří let
Bez připomínek.
Jazykové vzdělávání
Radě byl představen projekt výuky obecného anglického jazyka v regionech. Vysloven
soudhlas s tím, že účastníci z řad justice si budou hradit lektorné.
Oddělení neprávních disciplín – „Ostatní vzdělávání“
ASPI
Bez připomínek.
IT
Na dotaz, proč je tak velký počet IT kurzů a jaká je jejich současná naplněnost, byla dána
odpověď, že počet kurzů je stanoven podle aktuální poptávky ze strany soudů.
Relaxace
Vznesen dotaz na naplněnost těchto kurzů soudci a jejich aktuálnost, zejména, zda kurzy
nejsou obsazovány především středním personálem a zda kapacitně neomezují jinou
vzdělávací činnost Justiční akademie. Dále, zda nedochází k duplicitě kurzů „Relaxace“ a
„Osobnost v zátěži“.
Z odpovědi vyplynulo, že pokud dojde ke změnám a problémům v průběhu roku, bude ze
strany managementu Justiční akademie na tuto skutečnost operativně reagováno jejich
zrušením.
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Ostatní oblasti neprávních disciplín
„Český jazyk“, „Komunikace“, „Daně a účetnictví“, „Psychologie“, „Management“, „Mediace“,
„Etika“ a „Elektronizace justice“ jsou bez připomínek.
Pokud jde o oblast „Mezioborové vzdělávání“, „Lidská práva“ a „Obchodní právo“, ty budou
nejprve diskutovány v pracovních skupinách a následně předloženy písemnou formou
k projednání Radě Justiční akademie.
K dotazu ředitele Justiční akademie, jak postupovat při zařazování a schvalování seminářů
nad plán, bylo v diskusi Radou sděleno, že uvažované vzdělávací akce budou
managementem Justiční akademie nejprve projednány s předsedou Rady a následně
rozeslány elektronicky.
Usneseno:
Rada projednala a schválila předložený „Vzdělávací plán akcí na rok 2012“ s připomínkami
vzešlými z diskuse.
K části civilní právo a trestní právo bude zaujato stanovisko Rady na jejím příštím zasedání;
totéž platí i v oblastech mezioborového vzdělávání, lidských práv a obchodního práva.
III.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

Radě Justiční akademie byl managementem Justiční akademie předložen materiál
obsahující jmenný seznam lektorů, kteří přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích
akcích Justiční akademie a dosud nebyli schváleni Radou Justiční akademie.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi zásadní připomínky.
Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk k jejich stávajícímu stavu.
IV.

Informace o nových akcích roku 2011 dosud neprojednaných Radou

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční
akademie nad plán za I. a na II. pololetí 2011“.
Realizace akcí byla vyvolána aktuální potřebou nejen soudů a státních zastupitelství, ale
také Ministerstva spravedlnosti ČR pro střední justiční personál (semináře zaměřené na
ekonomické vzdělávání).
K materiálu nebyly zásadní připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje přehled akcí nad plán, a to jak již realizovaných, tak i plánovaných v roce
2011.
V.

Různé

K dotazu některých členů Rady na možnost změny stravovacího zařízení v Kroměříži bylo
ředitelem Justiční akademie sděleno, že doc. JUDr. Z. Koudelkovi, Ph.D. byl dán úkol tuto
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problematiku řešit. Uvažuje se přitom, po technických úpravách, o zřízení jídelny na budově
„C“, že bude strava dovážena. Současný stav není vyhovující (stravování v době oběda se
školními dětmi).
Ředitel Justiční akademie Mgr. et Mgr. Jan Petrov, L.L.M. informoval členy Rady o
uvažované valorizaci lektorného. V současné době náleží lektorovi odměna ve výši:
450,- Kč - pro vzdělávání VSÚ,
550,- Kč - základní sazby,
800,- Kč - vyžaduje-li činnost vědeckou hodnost a nebo jde-li o zahraničního lektora.
Odměna je vyšší pouze u lektorů evropských projektů.
Ředitel Justiční akademie seznámil členy Rady se záměrem jmenovat doc. JUDr. Z.
Koudelku, Ph.D. náměstkem pro koncepci vzdělávání. Jmenování je v souladu se Statutem
Justiční akademie (účinnost nového znění Statutu je platná od 1. 4. 2011 a jeho platná verze
podepsaná ministrem spravedlnosti JUDr. J. Pospíšilem). Znění platného Statutu bude
členům Rady rozesláno elektronicky.
Příští zasedání Rady Justiční akademie proběhne dne 3. října 2011 od 14,30 hod.
Předané materiály:

- Koncepce dalšího směřování Justiční akademie
- Návrh vzdělávacího plánu na rok 2012
- Vzdělávací akce nad plán, které nebyly doposud schváleny Radou
- Jmenný seznam lektorů doposud neschválených Radou
- Návrh výuky angličtiny v krajích

Zápis vypracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
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