Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 3. 10. 2011
Účast:

podle prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. T. Langášek, LL.M.
JUDr. F. Melzer
JUDr. S. Rizman
JUDr. M. Tomková
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. M. Kasíková
Mgr. V. Dohnal

Hosté:

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

Program:

Doplnění projednání a schválení návrhu vzdělávacího plánu na rok 2012
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.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem a podle listiny přítomných způsobilá
jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I. Doplnění projednání a schválení návrhu vzdělávacího plánu na rok 2012
Rada projednala dokončení a schválení návrhu vzdělávacího plánu na rok 2012 po
projednání v pracovních komisích.
Civilní právo, včetně seminářů k mezinárodnímu právu:
Výhrady, které zazněly na minulém zasedání Rady k občanskoprávní a obchodní části
vzdělávacího plánu Justiční akademie byly odstraněny a doplněny tak, aby návrh
vzdělávacího plánu v této oblasti vyhovoval po stránce jak obsahové, tak i lektorské.
Trestní právo
Pracovní skupina pro oblast trestního práva projednala témata k doplnění návrhu
vzdělávacího plánu. Došlo pouze k několika drobným změnám; zásady a rozsahy
vzdělávacích akcí nebyly zásadně pozměněny.
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Správní právo
JUDr. M. Došková v rámci projednání upozornila na překrývající se termíny vzdělávacích
akcí „Soudcovská etika“, která je plánována na měsíc listopad, s mezioborovou akcí
„Profesní etika soudce“ naplánovanou do Olomouce. Vzhledem k tomu, že první část
zmíněné mezioborové akce probíhá již v současné době, pracovní komise navrhla, aby obě
vzdělávací akce zůstaly nadále v plánu vzdělávání. Bude však pamatováno na to, aby se
obě akce tematicky nepropojily či od sebe časově nevzdálily.
U semináře „Advokacie a soudy: kárná odpovědnost advokátů, ustanovování
advokátů“ z oblasti správního soudnictví bylo navrženo upravit anotaci tak, že napříště
zní:
„Společný seminář správních soudců a advokátů analyzující kárné delikty advokátů“.
Asistenti
Pracovní komisi byl předložen návrh Unie asistentů z NSS na rozšíření jejich vzdělávání o
osm přednášek z oblasti správního soudnictví s tím, že pět přednášek bude zařazeno do
návrhu vzdělávacího plánu pro rok 2012. Pracovní komise po projednání navrhla, aby
vzdělávací akce pro asistenty NS a NSS byly rozloženy do více vzdělávacích období. Návrh
komise zněl na dvě vzdělávací období, přičemž za přiměřený počet seminářů jsou
považovány 4 tematické celky:
-

Soudní proces v ústavním a právním soudnictví
Správní proces podle správního řádu a vybraných zvláštních procesních
úprav
Problematika rozhodování ve věcech finančních podle daňového řádu a
zvláštních úkonů
Rozhodování ve věcech sociálního zabezpečení

Rozložení těchto témat do seminářů bude věcí stanovení jejich konkrétní obsahové náplně.
Ředitel Justiční akademie v této souvislosti navrhl, aby část vzdělávání určená pro čekatele
a asistenty, která se týká především správního soudnictví, byla pořádána u NSS. Zároveň
Radu informoval o tom, že podle provedené analýzy jsou v kurzech čekatelské přípravy
čekatelé zastoupeni zpravidla z jedné třetiny, zatím co zbylé dvě třetiny připadají na
asistenty.
V diskusi bylo doporučeno, aby semináře se zaměřením na vzdělávání asistentů byly plně
v gesci NS a NSS.
Lidská práva, ústavní právo; Mezioborové akce – Konference
U semináře „Bezplatná právní pomoc“ (oblast „Lidská práva, Ústavní právo“ str. 20) se za
Českou advokátní komoru doplňuje gestor akce JUDr. Bohuslav Sedlák, předseda kárné
komise.
Usneseno:
Rada doporučila, projednala a schválila „Vzdělávací plán akcí na rok 2012“ jako celek.
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Různé
Ředitel Justiční akademie a předseda Rady poděkovali členům Rady a členům pracovních
komisí za účinnou spolupráci při tvorbě vzdělávacího plánu na rok 2012.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie bude členům s dostatečným
předstihem oznámen.
Předané materiály:

- Návrh vzdělávacího plánu na rok 2012

Zápis vypracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
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