Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 6. 12. 2019
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

I.
II.
III.

Návrh nových lektorů a informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Nové povinnosti Justiční akademie vyplývající ze zákona č. 254/2019 Sb. (účinnost od 1. 1. 2021) o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Různé
1) Informace o personálních změnách v Justiční akademii
2) Informace o provozu na pracovišti Justiční akademie v Praze 1, Hybernská
18 od ledna 2020

V úvodním slovu předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. přivítala všechny přítomné členy
Rady Justiční akademie, jakož i Mgr. Ludmilu Vodákovou, ředitelku Justiční akademie jako hosta.
Konstatovala, 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 a informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou

Radě byl ředitelkou Justiční akademie předložen ke schválení písemný materiál obsahující jak
jmenný seznam dosud neschválených lektorů, tak i nových vzdělávacích akcí, a to z oblasti civilního
a trestního soudnictví.
Z jejich výčtu byla věnována zvýšená pozornost vzdělávací akci „Hate crime“ z oblasti „Trestního
soudnictví“, která bude probíhat v několika termínech a je určena pro státní zástupce a soudce. Vzdělávací akce se zabývá problematikou trestných činů páchaných z nenávisti a je součástí programu
„PAHCT“. Konat se bude ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím a Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada projednala a schválila návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu
lektorů a současně projednala a schválila nové vzdělávací akce jako doplněk ke stávajícímu plánu
vzdělávání.
II.

Nové povinnosti Justiční akademie vyplývající ze zákona č. 254/2019 Sb. (účinnost od
1. 1. 2021) o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Ředitelka Mgr. L. Vodáková zopakovala, že Justiční akademie je plně připravena pracovat na přípravě
a následně zabezpečit povinnosti vyplývající pro JA ze zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinnost zákona je od 1. 1. 2021.
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Justiční akademie by měla nově zajišťovat obecnou část vstupní zkoušky pro znalce. Vstupní zkouška
se skládá ze dvou částí, části obecné a části odborné. Justiční akademie bude zabezpečovat pouze
její obecnou část. Zákon však nespecifikuje formu zkoušky, ta bude upravena vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti ČR. Management Justiční akademie předpokládá participaci na její tvorbě alespoň v té
části, která se jí týká.
Stávající znalci mají podle zákona stanovené pětileté přechodné období na vykonání zkoušky. Ty
budou zpoplatněny.
Z jednání na Ministerstvu spravedlnosti ČR za účasti Mgr. K. Cetlové, náměstkyně sekce dohledu a
justice vyplynulo, že Justiční akademie se může podílet na určité formě přípravy žadatelů o zkoušky
například formou seminářů, e-learningu a podobně. Nebude však jedinou institucí, která tyto vzdělávací služby bude nabízet. Podpůrné vzdělávání ke zkouškám znalců budou moci poskytovat i komerční vzdělávací agentury.
Diskuse:
Na dotaz prof. JUDr. I. Pelikánové, DrSc. kdo bude zajišťovat odbornou část zkoušky, ředitelka v odpovědi sdělila, že jí bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Prof. JUDr. Šámal, Ph.D., předsedkyně Rady prof. JUDr. Pelikánová, DrSc. a někteří další členové
Rady se domnívají, že i když se jedná o obecnou část zkoušky, nelze jí považovat za zanedbatelnou.
Domnívají se, že je potřeba nastavit takové podmínky a úroveň testování, aby již úspěšně odzkoušení
znalci byli schopní vytvořit co nejobjektivnější a nezávislé znalecké posudky. Je nutno dbát také na
morální způsobilost uchazečů a na úroveň jejich právního vědomí. To by přispělo k rychlejšímu rozhodování soudů. V mnoha případech se v současné době musí soudy ve složitých kauzách obracet
na nezávislé komerční subjekty.
V diskusi také zazněl názor, že rozhodujícím faktorem bude, kdo přípravná školení lektorsky odpřednáší a v jaké kvalitě.
Ředitelka Justiční akademie k tomu sdělila, že pro úspěšnost testování bude klíčové definování jak
obsahu jednodenních prezenčních vzdělávacích akcí, tak i vlastních otázek do vstupních testů. Jednou z uvažovaných variant jsou e-learningové studijní texty, které by byly zveřejněny na webových
stránkách Justiční akademie a byly tak žadatelům o zkoušku volně přístupné.
V rámci diskuse byl na ředitelku Mgr. L. Vodákovou vznesen dotaz, zda zákon definuje formu
zkoušky. V odpovědi ředitelka sdělila, že formu zkoušky zákon neupravuje, ale předpokládá se, že
forma zkoušky (písemná či ústní nebo písemná i ústní) bude upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR.
Někteří členové Rady se ve svých preferencích přiklonili k variantě písemné a ústní části zkoušky.
Zejména její ústní část by měla mimo jiné vypovídat o morálních kvalitách uchazeče o zkoušku.
Ředitelka Justiční akademie upozornila, že je nutné při určení formy zkoušky Ministerstvem spravedlnosti ČR zohlednit i potenciální počet uchazečů o vykonání zkoušky. Podle ní bude i nutné učinit
analýzu možných zkoušejících, kteří by měli být opravdu odborníci ve své oblasti.
V této souvislosti ředitelka Justiční akademie požádala Radu o vytvoření pracovní skupiny, která by
se podílela na tvorbě obsahu prezenční výuky a testovacích otázek, a to i za účasti dalších profesních
expertů.
Ze závěrů diskuse vyplynulo, že Rada Justiční akademie doporučuje ředitelce Justiční akademie tlumočit závěry vyplývající z diskuse na Ministerstvu spravedlnosti ČR tak, jak bylo usneseno.
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Usneseno:
Rada projednala nové povinnosti Justiční akademie vyplývající ze zákona č. 254/2019 Sb. a vyslovila
se pro ustanovení pracovní skupiny, která se bude scházet operativně jak k tvorbě obsahu prezenční
výuky, tak i k tvorbě obsahu otázek k obecné části testu a k nastavení formy zkoušky. Rada doporučila, aby se na tvorbě části testovacích otázek podíleli i renomovaní psychologové, kteří se zaměří i
na morální kredit uchazeče o zkoušku.
III.

Různé
1) Informace o personálních změnách v Justiční akademii

Mgr. L. Vodáková informovala Radu o záměru k 1. lednu 2020 jmenovat do funkce ekonomického
náměstka Mgr. Martina Dvořáka, který byl doposud funkcí zastupování pověřen. Mgr. M. Dvořák se
ve funkci ekonomického náměstka osvědčil. V Justiční akademii zastává i funkci právníka a bude mu
i nadále ponechána agenda insolvenční.
Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti ČR Justiční akademie snížila počet zaměstnanců
o čtyři tabulková místa. Dvě místa byla vyřešena kumulací funkcí. Další dvě místa, chybějící profese
údržby a prací s tím spojených, se ředitelka Justiční akademie rozhodla řešit dohodou s Probační a
mediační službou o poskytování obecně prospěšných prací.
K předloženým návrhům nebyly Radou v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada bere informace k personálním změnám ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.
2) Informace o provozu na pracovišti Justiční akademie v Praze 1, Hybernská 18 od
ledna 2020
Stavební práce v budově Městského soudu v Praze, Hybernská 18 byly dokončeny. Justiční akademie disponuje 2 kancelářemi, přednáškovým sálem, malou zasedací místností a kuchyňkou. Vzdělávací činnost bude zahájena v měsíci lednu 2020. IT technika i kanceláře jsou po drobných problémech
plně připraveny k provozu. Za nedostatek se dá považovat absence bufetu a automatu na kávu, jehož
pronájem je městským soudem v řešení.
Polední stravování účastníků vzdělávání bude prozatím zajištěno firmou FM Gastro s.r.o., s provozovnou u Obvodního soudu pro Prahu 1 na Ovocném trhu, s kapacitou jídelny 80 osob. V případě
většího zájmu o stravování, než je udávaná kapacita jídelny, je možné účastníky semináře stravovat
i při větším počtu osob, ale za předpokladu, že stravovacímu zařízení bude tato informace předána
s dostatečným předstihem, aby firma na tento požadavek mohla reagovat zajištěním dalších prostor.
Pro Justiční akademii to znamená změnit dopolední časový harmonogram přednášek tak, že dopolední část výuky bude probíhat bez přestávky (2 hodiny) a poté bude následovat polední přestávka
trvající hodinu a čtvrt, tedy od 11.00 hod. do 12,15 hod. Pokud by se tato varianta neosvědčila, bude
management Justiční akademie na situaci promptně reagovat.
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V současné době Justiční akademie připravuje podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stravování. Jako nejkomplikovanější se jeví vzdálenost stravovacího zařízení od Justiční akademie v Hybernské 18, která by neměla trvat déle, než 10 minut chůze. Zájem o takový to způsob stravování ze
strany účastníků vzdělávání prověří „zkušební provoz“ od ledna 2020. Stravu bohužel nelze dovážet
jako v minulosti, protože prostory byly přebudovány pro potřeby Obvodního soudu pro Prahu 5.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové o provozu na pracovišti v Hybernské 18 na vědomí.
3) Informace k novému projektu spolufinancovaného z Norských fondů
Jak již ředitelka Justiční akademie informovala Radu na jejím zasedání 5. dubna 2019, jedná se o
významný projekt, jehož zahájení je naplánováno na měsíc leden 2020, s termínem jeho ukončení
v roce 2023. Projekt počítá s realizací 160 vzdělávacích akcí s celkovým rozpočtem 36,143 tis. Kč.
Cílovou skupinou pro vzdělávání v tomto projektu budou kromě soudců a státních zástupců i jiné
profesní skupiny, které jsou však úzce provázány s činností justice (soudní znalci, advokáti, úředníci
OSPOD a mnoho dalších). Každoročně by mělo proběhnout cca 40 vzdělávacích akcí na daná témata
a jsou časově rozložena tak, aby byla každoročně zastoupena.
Předložený písemný materiál je podrobným rozpisem vzdělávacích akcí a je rozdělen do devíti oblastí, Jako příklad lze uvést „Osoby omezené na svobodě a osoby s duševní poruchou“, „Komunikace“, „Cizinci, menšiny, Romové, migrace“, „Oběti trestných činů a trestní právo“ a další. Jednotlivé
oblasti jsou dále rozděleny na konkrétní vzdělávací akce. Jejich lektorské zajištění se v současné
době připravuje.
V diskusi byl vznesen na ředitelku Justiční akademie dotaz, jak tento projekt bude ze strany Justiční
akademie personálně zajištěn.
V odpovědi ředitelka sdělila, že projekt bude zabezpečen akademickou pracovnicí, která se zabývá
oblastí opatrovnictví, na půl úvazek byla přijata pracovnice, jejímž úkolem bude zabezpečit lektorské
obsazení, a jednou organizační pracovnicí. Podmínkou pro její přijetí byla angličtina na vysoké úrovni,
protože je nutné komunikovat se zahraničím. Financování těchto zaměstnanců bude z projektu.
Někteří členové Rady se dotázali, zda budou mít k dispozici podrobnější rozpis jednotlivých vzdělávacích akcí včetně lektorského obsazení a jak je to s odborností přednášejících, kteří tato náročná
témata budou lektorovat.
Mgr. L. Vodáková odpověděla, že Mgr. M. Grochová, která je na dohodu zaměstnancem Justiční
akademie, se dlouhodobě těmto tématům věnuje (pracovala jako asistentka na NS, ÚS a u ESLP
jako právník). Je tedy předpoklad, že jejím prostřednictvím bude možné oslovit i osoby z různých
komunit, případně se Justiční akademie obrátí na příslušné fakulty vysokých škol apod.
Prof. JUDr. Šámal, Ph.D. se dotázal na možnou podporu kariérního postupu žen v justici např. prostřednictvím cílených vzdělávacích akcí či jinou formou.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové k projektu spolufinancovaného
z Norských fondů na vědomí.
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Termíny konání zasedání Rady Justiční akademie byly stanoveny na 3. 4. 2020 (pátek) a 5. 6.
2020 od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze1, Hybernská 18.

Předložené písemné materiály:

-

Návrh nových lektorů a vzdělávacích akcí Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Návrh vzdělávacích akcí v rámci projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ financovaného z prostředků Norských fondů

Zápis zpracovala: Renata Korábová

Schválila: prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc.
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