Zápis z hybridního zasedání Rady Justiční akademie
ze dne 10. prosince 2021

Předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. na základě prevence šíření koronaviru
SARS-CoV-2 (COVID-19) a stále nepříznivé situace, se rozhodla o uskutečnění zasedání
Rady hybridní formou (prezenčně a online).
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:
I.

Návrh nových lektorů a informace o nových vzdělávacích akcích dosud
neprojednaných Radou

II.

Aktualizace seznamu lektorů, kteří vykonávají přednáškovou činnost pro Justiční
akademii po zapracovaných připomínkách

III.

Informace ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové o aktuálním provozu
akademie a výhledu na rok 2022

IV.

Různé

V úvodním slovu předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. přivítala jak přítomné
členy Rady Justiční akademie, tak i členy Rady připojené online přes Google Meet, jakož i
ředitelku Justiční akademie Mgr. Ludmilu Vodákovou 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

K předloženým písemným materiálům „Návrh vzdělávacích akcí nad plán“ a „Návrh nových
lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie“
a dosud nebyly Radou projednány, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nově předložených vzdělávacích akcí jako doplněk ke stávajícímu
platnému plánu vzdělávání a zároveň schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke
stávajícímu platnému seznamu lektorů.
II.

Aktualizace seznamu lektorů, kteří vykonávají přednáškovou činnost pro
Justiční akademii po zapracovaných připomínkách

Na základě probíhajícího úkolu ze dne 11. prosince 2020 byly ředitelkou Justiční akademie
členům Rady zaslány čtyři vygenerované přehledy přednášejících ze systému ASJA se všemi
dostupnými informacemi o lektorech, kterými Justiční akademie disponuje, k posouzení a
připomínkám.
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Ředitelka Mgr. L. Vodáková k tomu pro informaci doplnila, že na došlé připomínky nereagovala
z toho důvodu, protože považovala za nutné připomínky k opětovné aktivaci vybraných lektorů
souhrnně projednat v Radě, aby došlo ke vzájemné shodě.
Aktualizovaná podoba lektorského sboru bude vložena do evidenčního a přihlašovacího
systému ASJA.
Někteří členové Rady upozornili na to, že pro Justiční akademii bude přínosné tyto odborníky
do vzdělávání v Justiční akademii opětovně začlenit.
Po opětovné kontrole návrhu jmen lektorů Rada doporučila z „neaktivního listu“ uvést zpět jako
aktivní tyto lektory:
JUDr. Jiřího Pacala, doc. JUDr. Daniela Patěka, Ph.D. z PF UK, Ing. Miroslava Zámečníka,
prof. JUDr. Luboše Tichého, prof. doc. Richarda Krále, Ph.D., JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., prof.
JUDr. Richarda Pomahače, prof. JUDr. Milana Kindla, CSc., JUDr. Tomáše Hendrycha z KS
v Ostravě, doc. JUDr. Michaelu Hendrychovou, CSc., JUDr. Roberta Fremra, prof. JUDr. Jana
Dvořáka, CSc., prof. JUDr. Karla Eliáše, JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., PhDr. Andreu
Matouškovou, prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., JUDr. Tomáše Holčapeka, PhDr. Tomáše
Lebedu, Ph.D., JUDr. Michaela Pažitného, JUDr. Markétu Seluckou, Ph.D., prof. Ing. Vladimíra
Smejkala, CSc., JUDr. Ondřeje Trubače, JUDr. Martinu Kouřilovou, Ph.D.
V rámci diskuse ředitelka Justiční akademie doplnila informaci o to, že uvedení lektoři byli
v „neaktivním seznamu lektorů“ určitě nedopatřením. Lektorská databáze je rozsáhlá a proto
mohlo dojít k nepřesnostem. K vyřazení tak renomovaných přednášejících došlo s největší
pravděpodobností při generaci dat z ASJA za určité časové období a dlouhou dobou od jejich
poslední lektorské činnosti pro Justiční akademii. Důvodem jsou zejména neadekvátní témata
ve vztahu k jejich profesnímu zaměření v návaznosti na potřeby vzdělávání v justici.
Rada ředitelce Justiční akademie doporučila oslovit prof. JUDr. Moniku Pauknerovou, CSc.,
DSc., prof. JUDr. Stanislavu Černou, CSc., prof. JUDr. Josefa Bejčka, CSc. a prof. Ing. Ivanu
Boháčkovou, CSc. a získat je pro lektorskou činnost v Justiční akademii.
Písemná připomínka byla i k obsahu vygenerovaných sloupců z ASJA. Jako příklad byl
uveden sloupec instituce - nadřízené instituce, sloupec pracovní pozice lektor – ostatní, bylo
Radou doporučeno názvosloví v databázi sjednotit.
K tomu ředitelka Justiční akademie sdělila, že přehledy jsou generovány z přihlašovacího
systému ASJA, který není určen pouze pro přihlašování, ale i k evidenci. Výstupem jsou Excel
tabulky, které lze různě upravovat. Při zadávání dat je nutné znát celou řadu informací a ne
vždy jsou ze strany lektorů a účastníků poskytnuty. Přitom je nutné údaj zadat, aby systém
správně fungoval. Údaje v tzv. „osobních kartách“ se v čase mění a ne vždy jsou samotnými
účastníky vzdělávání, personalisty a lektory aktualizovány. Je to v jejich gesci. Jako příklad
uvedla účastníka, který je z prvoinstančního soudu a má nadřízený krajský soud. Data v ASJA
slouží mimo jiné i pro personalistky v rámci justice (např. kontrola účasti).
Na dotaz JUDr. J. Brože, zda zůstane v evidenci lektor, který přestane působit v resortu justice,
ředitelka Mgr. L. Vodáková odpověděla, že pokud Justiční akademie tuto informaci o změně
obdrží, v systému ASJA je to možné upravit tak, že bude veden pouze jako lektor.
Podle předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánové DrSc. jsou některé tyto nepřesnosti
nevyhnutelné. Lektoři mnohdy působí jako přednášející i v několika různých institucích a proto
není možné všechny změny registrovat.
V závěru diskuse ředitelka Mgr. L. Vodáková poděkovala Radě za výraznou pomoc při
aktualizaci lektorského sboru a nastavení parametrů s tím spojených.
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Usneseno:
Ředitelce Justiční akademie Mgr. L. Vodákové se ukládá zapracovat připomínky, které jsou
součástí „Zápisu“ a tím dokončit aktualizaci seznamu lektorů.
III.

Informace ředitelky o výhledu a provozu Justiční akademie v roce 2022

1) Ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková krátce informovala o vzdělávacích akcích,
které měly proběhnout v měsíci prosinci letošního roku prezenční formou. Ty byly buď zrušeny,
nebo proběhly formou online výuky. Každá vzdělávací akce byla individuálně posuzována na
základě vyjádření daného lektora semináře, zda je ochoten přednášet online. K tomuto kroku
Justiční akademie přistoupila poté, co se začala pandemická situace COVID-19 výrazně
zhoršovat a ochota účastníků vzdělávat se prezenční formou značně poklesla. To se dotklo i
průběžného vzdělávání vyšších soudních úředníků, kteří byli převedeni z preventivních
důvodů na online výuku již v měsíci říjnu.
Výhled na rok 2022 je takový, že pokud se pandemická situace nebude zhoršovat, Justiční
akademie od 10. ledna 2022 přejde plně na prezenční formu výuky s poloviční kapacitou
přednáškových sálů. Vybrané vzdělávací akce budou realizovány kombinovanou formou, tzn.
prezenčně - online.
2) Justiční akademie po velkých stížnostech účastníků seminářů na kvalitu stravy a velikost
jednotlivých porcí ukončila spolupráci se stravovací firmou SECAT z Olomouce a bylo
vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele stravy do výdejny Justiční akademie v Kroměříži.
Vítězem výběrového řízení a novým dodavatelem stravy se stala firma Václav Hrabec s.r.o.
z Uherského Hradiště - Velehrad. Podle doposud zaznamenaných ohlasů je kvalita dodávané
stravy na vysoké úrovni.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.
IV.

Různé

V souvislosti s úkolem vysvětlit nízkou časové dotaci u kvalifikačního studia veřejných rejstříků
a insolvenčního práva vyšších soudních úředníků, který vyplynul z předchozího zasedání
Rady, Mgr. L. Vodáková sdělila, že časová dotace jeden a půl dne je nízká z důvodu, že se
jedná o agendu, která je náplní pouze krajských soudů. V mnoha případech se u obou agend
na jednotlivých činnostech podílejí zejména asistenti soudců. Vystudovaní vyšší soudní
úředníci se pak mají možnost účastnit dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím seminářů
svým obsahem k tomu určených.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 8. 4. 2022
(pátek) od 10,00 hod.
Místo konání a forma zasedání bude, vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace s Covid 19 a případným restriktivním opatřením, upřesněna v pozvánce.
Zápis zpracovala: Renata Korábová
Schválila: prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc.
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