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SLOVO ÚVODEM
Justiční akademie v roce 2010
Uplynulý rok nebyl pro Justiční akademii jednoduchý. Na jedné straně
se instituce jako neoddělitelná součást veřejného sektoru potýkala
s dopady ekonomické situace i s ukončením tříletého kvalifikačního
vzdělávání vyšších soudních úředníků. Na druhé straně dokončila
přechod na moderní metody řízení i způsob práce a otevření svých
dveří široké justici, spolupráci s partnery a vzájemné výměně
zkušeností.
Asistenční a informační systém ASJA potvrdil naděje, které jsme do něj spolu s justicí vkládali, ukázal
se jako praktická pomůcka pro evidenci účastníků seminářů i jako zdroj statistických údajů a
upotřebitelných informací, z nichž čerpá celá justice. Současně přechod Justiční akademie na tento
systém umožnil další optimalizaci a snížení počtu zaměstnanců i výraznou ekonomickou úsporu, díky
které nebylo zapotřebí přes snížení původně schváleného rozpočtu rušit plánované vzdělávací akce.
Nezanedbatelný díl práce při skladbě nabízených témat také odvedla Rada Justiční akademie, která
v tomto roce mírně obměnila své složení a do následujícího roku vstupuje s novým místopředsedou.
Bez dobré spolupráce s ní by Justiční akademie dobrých výsledků nedosáhla.
V roce 2010 jsme si připomněli 8. výročí vzniku Justiční akademie a 15. výročí založení Justiční školy,
na jejíž nejlepší tradice Justiční akademie navazuje.
Dnes již také můžeme s radostí konstatovat, že se nepotvrdily obavy z počátku roku o osud
celoživotního vzdělávání, protože soudci, státní zástupci i další zaměstnanci rezortu justice a partneři
se zúčastňovali vzdělávacích akcí se stejným zájmem a ve srovnatelném počtu jako v letech
předchozích. Mírné snížení počtu vzdělávacích akcí i účastníků má důvod v korekci výuky jazyků.
Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že Justiční akademie je dnes konsolidovanou a funkční
institucí, na jejíchž pilířích lze i do budoucna velmi dobře stavět.

25. ledna 2011
JUDr. Daniela Kovářová
ředitelka Justiční akademie
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Hlavní budova Justiční akademie – objekt „A“ v Kroměříži

I. VZDĚLÁVÁNÍ
Justiční akademie je zřízena zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Připravuje a po organizační
a odborné stránce zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních
čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici.
Orgánem zřízeným zákonem o soudech a soudcích, který řídí po odborné stránce výchovnou a
vzdělávací činnost Justiční akademie, zejména stanoví celkovou obsahovou náplň vzdělávací činnosti,
je Rada Justiční akademie.
Justiční akademie má své hlavní sídlo v Kroměříži od roku 2005 a vzdělávání je realizováno v několika
objektech, které slouží ke vzdělávání a ubytování účastníků.
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Dalším místem, kde se realizují vzdělávací akce, je pracoviště v Praze na Hybernské ulici v budově
Městského soudu Praha.
Kromě těchto míst jsou některé akce realizovány v regionálních učebnách, které jsou převážně
v sídlech krajských soudů – České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc a
Litoměřice.
Na následujících stránkách představuje Justiční akademie výsledky své činnosti v roce 2010.

1. Statistické údaje o vzdělávání
Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí
V roce 2010 uspořádala Justiční akademie celkem 476 vzdělávacích akcí. Ve srovnání s předchozím
rokem je to o 10% méně. Příčinou je zejména zhoršená ekonomická situace a snížení počtu
jazykových seminářů. Zrušeno a neuskutečněno pro malý zájem ze strany účastníků bylo 11,7 %
původně naplánovaných akcí.

Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle oblastí vzdělávání
Počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle jednotlivých oblastí vzdělávání jsou zřejmé z následující
tabulky:

Trestní soudnictví*
Civilní soudnictví
Správní soudnictví
Insolvence
Čekatelská příprava
Další vzdělávání středního personálu
Kvalifikační vzdělávání VSÚ
Elektronizace a informatika
Neprávní vzdělávání a minitýmy
Akce se zahraničním prvkem a jazykové stráže
Partnerské akce a ostatní
Celkem

51
26
9
8
30
28
19
89
59
85
72
476

*) údaje uvedené v tabulce jsou výstupem systému ASJA
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Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle regionů
Následující tabulka ukazuje přehled akcí v jednotlivých regionech. Z tabulky vyplývá, že základním
místem pro výuku je Kroměříž, kde probíhají především vícedenní akce. V dalších místech se
vzdělávání uskutečňuje převážně jako jednodenní.

Kroměříž
Praha
Brno
H. Králové
Plzeň
Olomouc
Litoměřice
Ostrava
Č. Budějovice
Nový Jičín
Liberec
Příbram
Stráž pod Ralskem
Tábor
Jiné
Celkem

209
171
18
15
12
10
10
6
2
1
1
1
1
1
18
476

*) údaje uvedené v tabulce jsou výstupem systému ASJA
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Vzdělávací akce podle délky trvání
Rozdělení vzdělávacích akcí podle délky trvání je zřejmé z následujícího grafu. Pokud se konají
vícedenní akce mimo Kroměříž, Justiční akademie nezajišťuje ubytování.

Celkové počty účastí podle pracovních pozic
Z evidence ASJA vyplývá, že Justiční akademii v roce 2010 navštívilo 5 350 účastníků, mnozí
opakovaně, takže celkový počet účastí na vzdělávacích akcích byl 12 625 osob (tzv. osobodny). Tento
údaj obsahuje součet všech, i vícedenních účastí na vzdělávacích akcích. Rozdělení účastníků poprvé
umožnil zobrazit a vykázat systém ASJA, ve kterém je od roku 2010 evidována i pracovní pozice
účastníků vzdělávacích akcí.
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Četnost účastí posluchačů na uskutečněných vzdělávacích akcích
Z následujícího grafu je zřejmé, že nejčastěji přijíždějí účastníci jedenkrát ročně (20,2 %). Dvakrát
ročně se vzdělávacích akcí Justiční akademie účastní 8,6 % posluchačů, ale nejsou výjimečné ani
častější účasti.

Četnost účastí soudců na uskutečněných vzdělávacích akcích
Z celkového počtu soudců v justici se vzdělávacích akcí pořádaných v roce 2010 Justiční akademií
zúčastnilo 1 270 soudců, což je 41 %. Z tohoto počtu se vzdělávacích akcí zúčastnilo 44,8 % jedenkrát,
20,3 % dvakrát a 13,5 % třikrát.
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Četnost účastí státních zástupců na uskutečněných vzdělávacích akcích
Z celkového počtu státních zástupců v justici se vzdělávacích akcí pořádaných v roce 2010 Justiční
akademií zúčastnilo 805 státních zástupců, což je 37 %. Z tohoto počtu se vzdělávacích akcí zúčastnilo
37,5 % jedenkrát, 23,6 % dvakrát a 15,3 % třikrát.

Četnost uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých měsících roku
Rozložení seminářů do jednotlivých měsíců v roce je zřetelné z následujícího grafu. Z něj vyplývá, že
nejvíce vzdělávacích akcí pořádá Justiční akademie v květnu, říjnu a listopadu a v těchto měsících
také registruje největší zájem pracovníků justice o pořádané vzdělávací akce.
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Vzdělávací akce podle skutečného počtu účastníků
Justiční akademie nabízí pro zájemce interaktivní semináře (malý počet účastníků – max. do počtu
15), dále semináře středního typu (s průměrným počtem 45 účastníků) a také velké přednášky, při
nichž se počet účastníků pohybuje kolem 100 až 120 posluchačů. Z tohoto pohledu vypadal rok 2010
následovně:

a) interaktivní semináře……………………...……… 194, tj. 43,1 %
b) středně velké semináře………………………….. 170, tj. 37,8 %
c) přednášky…………………………………………………. 86, tj. 19,1 %

2. Přehled významných akcí v jednotlivých oblastech vzdělávání
2.1 Trestní soudnictví
Na prvním místě je třeba zmínit semináře věnované tématům „Aplikace trestních norem z hlediska
časové působnosti“,„Nový trestní zákoník“ a „Ukládání trestů“. K vysoce hodnoceným akcím patřily i
dva běhy jednodenního semináře „Trestná činnost ve zdravotnictví“ a dvoudenní seminář
s mezinárodním lektorským obsazením „Právní aspekty boje proti militantním a teroristickým
projevům extremismu v evropském kontextu“, financovaný z programu Prevence kriminality.
K zajímavým tématům, kterým se v minulosti nevěnovalo tolik pozornosti, patřil i seminář „Trestná
činnost proti životnímu prostředí“. Na podzim roku 2010 organizovala Justiční akademie tři vícedenní
semináře zaměřené na problematiku boje proti korupci, přičemž jeden z nich byl organizován ve
spolupráci s Evropskou akademií práva ERA. Z programu Protidrogové politiky byl financován třídenní
seminář na téma „Trestná činnost mládeže“.

2.2 Civilní soudnictví
Mezi nejdůležitější školení pravidelně patří semináře k občanskému soudnímu řádu. V roce 2010
proběhl také speciální seminář určený začínajícím soudcům. Značnou oblibu si získalo školení
k věcným právům, seminář k obchodním závazkovým vztahům a k pracovnímu právu. Seminář k
náhradě škody se tentokrát zabýval judikaturou Nejvyššího soudu v aktuálních věcech (odpovědnost
za trestní stíhání, imateriální újma, nesprávný úřední postup či praní špinavých peněz). Odpovědnosti
za škodu ve zdravotnictví se týkal seminář ke zdravotnickému právu, určený nejen soudcům, ale i širší
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justiční veřejnosti. Z hlediska prestižního obsazení i odborného přínosu lze jako mimořádnou
hodnotit „Mezinárodní konferenci k aktuálním otázkám prokazování příčinné souvislosti v praxi
zahraničních a českých soudů“, která proběhla ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a Českou
advokátní komorou.
Stálý zájem je o školení k exekučnímu řádu, které proběhlo ve spolupráci s Exekutorskou komorou
ČR, který Justiční akademie na žádost justice opakovala. Společně s Notářskou komorou byl
uspořádán seminář k dědickému právu a v roce 2010 Justiční akademie rovněž začala dlouhodobě
spolupracovat s Nejvyšším státním zastupitelstvím na realizaci programu vzdělávání státních zástupců
s netrestní působností.
Je již tradicí, že značný zájem jeví justice také o pravidelná školení ke směnečnému a šekovému právu
a o semináře zaměřené na aktuální problémy rodinného práva.

2.3 Správní soudnictví
Semináře z oblasti správního soudnictví jsou zajišťovány za aktivní součinnosti určených soudců
Nejvyššího správního soudu, kteří se podílejí na obsahové náplni. Hojně navštívenými byl seminář
„Práce s právními informacemi“, který se zaměřil na možnosti vyhledávání v právních databázích,
„Sociální zabezpečení s mezinárodním prvkem“ a „Nová úprava daňového řízení“ či „Aktuální otázky
stavebního řízení“.

2.4 Insolvence a insolvenční právo
Semináře z této oblasti byly zaměřeny zejména na aktuální výkladové problémy insolvenčního práva
a praktické řešení konkrétních situací v průběhu insolvenčního řízení, úspěšné byly také semináře
specializované na problematiku oddlužení, odpovědnosti za správu cizího majetku oddlužení, či
společného jmění manželů po prohlášení konkursu. Nad rámec schváleného plánu vzdělávání se ve
spolupráci s Asociací insolvenčních správců uskutečnila partnerská akce k vybraným otázkám
insolvenčního práva.
Justiční akademie organizuje a zajišťuje také písemnou i ústní část zkoušek insolvenčních správců.
V roce 2010 se zkoušek zúčastnilo 340 zájemců.
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2.5 Kvalifikační vzdělávání vyšších soudních úředníků a vzdělávání středního justičního
personálu
Řádné tříleté studium vyšších soudních úředníků bylo v Justiční akademii ukončeno v měsíci srpnu
2010 závěrečnou zkouškou a následným předáním osvědčení posledním 24 absolventům této formy
studia. Naopak stále probíhá zkrácené studium, které sestává z deseti týdenních studijních
soustředění a individuálního studia a je ukončeno závěrečnou zkouškou. V roce 2010 probíhaly dva
studijní běhy v Praze a v Kroměříži, v nichž studovalo 112 účastníků.
Na úseku dalšího vzdělávání středního odborného personálu (zejména vyšších soudních úředníků,
asistentů soudců a soudních tajemníků) se uskutečnila celá řada seminářů. Jmenovitě šlo o „Úkony
VSÚ v obchodním rejstříku“, „Úkony VSÚ v rozkazním řízení“, „Výkon rozhodnutí odebrání dítěte“,
„Vykonávací řízení v trestních věcech“, „Advokátní tarif“ či „Soudní řád správní“. Významnou a novou
akcí v této oblasti byl seminář pro ředitele správ, který má Justiční akademie v úmyslu opakovat
každoročně.

Slavnostní shromáždění při příležitosti ukončení řádného tříletého studia vyšších
soudních úředníků
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2.6 Elektronizace a informační technologie
Ve sledovaném období Justiční akademie zareagovala na požadavky soudů i státních zastupitelství a
v úzké spolupráci s odborem dohledu a odborem informatiky Ministerstva spravedlnosti podpořila
proces elektronizace uspořádáním 63 seminářů na téma „Aktuální otázky elektronizace justice“,
„Elektronické platební rozkazy v praxi“ i desítky dalších seminářů pro dozorčí úředníky, vedoucí
spisových služeb a správce aplikací soudů i státních zastupitelství.
Zkušenosti i písemná hodnocení z těchto seminářů ukazují, že cílová skupina dozorčích a správců
aplikací velmi postrádala podporu pravidelného vzdělávání. Důvodem jsou zásadní dopady do
pracovních postupů a organizace řízení, které sebou přináší elektronizace justice. Možnost včasného
proškolení těchto pozic usnadňuje zavádění nových procesů. Právě podpora metodického vedení
evidenčních pomůcek v souvislosti s informačními systémy soudů a státních zastupitelství je
základním cílem v této oblasti profesního vzdělávání.
Podobně Justiční akademie zajišťuje a nabízí semináře s výukou informačních technologií a
počítačových aplikací přímo na jednotlivých soudech či státních zastupitelstvích a na základě
konkrétního požadavku ze strany soudu či státního zastupitelství.

2.7 Odborné jazykové vzdělávání
V roce 2010 nabízela Justiční akademie kurzy právní angličtiny, francouzštiny a němčiny, v partnerství
s Komorou soudních tlumočníků realizovala letní školu odborné právní angličtiny a němčiny užívanou
v oblasti trestní terminologie a dva odborné jazykové semináře otevřené českým i evropským
soudcům a státním zástupcům. Na žádost Rady Justiční akademie připravila inovace jazykové výuky
realizované v kombinaci s e-learningem.
Justiční akademie se v roce 2010 podílela na přípravě evropských kurzů odborné právní terminologie
a pro rok nadcházející se stala jedním z partnerů a koordinátorů evropského lingvistického projektu
realizovaného Evropskou justiční vzdělávací sítí, díky kterému se čeští soudci a státní zástupci budou
moci zdarma účastnit odborných jazykových kurzů v Římě, Bordeaux a Ljubljaně.

2.8 Ostatní vzdělávání
Justiční akademie nabízí širokou nabídku vzdělávacích akcí zaměřených na nejrůznější mimoprávní
oblasti – komunikaci, krizovou komunikaci, komunikaci s médii, psychologii, problematiku kriminality
mládeže. Z nově zařazených je třeba také zmínit tyto: Problematika znaleckých posudků z oboru
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ekonomiky a účetnictví, Relaxace aneb zvládání zátěžových situací, Mediace, Etiketa a velmi úspěšný
seminář, opakovaně zařazený z důvodu vysokého zájmu – Čeština v právní praxi.

3. Mezinárodní vztahy a spolupráce
Justiční akademie je členem Evropské justiční vzdělávací sítě (EJTN). Díky aktivnímu členství Justiční
akademie v této síti se mohly desítky českých soudců a státních zástupců (58 posluchačů) v roce 2010
prostřednictvím Justiční akademie zdarma účastnit významných, výměnných stáží, seminářů a
konferencí v evropských zemích. Na půdě Justiční akademie proběhla dvě významná zasedání této
sítě – jednání Řídícího výboru sítě a pracovní skupiny Programy.
Partnerem Justiční akademie je i nadále Akademie evropského práva (ERA). Odborných vzdělávacích
akcí této instituce se díky partnerství Akademie evropského práva a Justiční akademie účastnily
v roce 2010 desítky soudců a státních zástupců. Justiční akademie participuje na projektech ERA,
v současné době se jedná o projekt v oblasti evropské justiční spolupráce v trestních věcech nebo
projekt tzv. akademie evropského práva pro mladé soudce a státní zástupce. Jako partner ERA je
v současné době zapojena do projektu zemí V4, díky kterému se čeští soudci a státní zástupci účastní
odborných seminářů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

4. Partnerské vzdělávací akce
V roce 2010 se úspěšně rozvíjela spolupráce Justiční akademie s významnými partnerskými
institucemi. Justiční akademie realizovala v roce 2010 vzdělávací, partnerské akce na základě
partnerských smluv zejména s Unií státních zástupců, Soudcovskou unií, Českou advokátní komorou,
Notářskou komorou, Komorou soudních tlumočníků, Jednotou českých právníků, Exekutorskou
komorou a Asociací insolvenčních správců. S těmito partnery realizovala více než dvě desítky
partnerských akcí na různá témata ze všech právních odvětví.

5. Zajímavosti z činnosti Justiční akademie
V roce 2010 slavila Justiční akademie 8. výročí svého založení a současně si připomínala 15. výročí
vzniku Justiční školy. Při této příležitosti uspořádala v listopadu 2010 akci nazvanou Vzdělávání:
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minulost – přítomnost – budoucnost, Den otevřených dveří v objektech Justiční akademie v Kroměříži
a v Praze a Kulatý stůl ke vzdělávání. V prosinci se v Praze špičky justiční veřejnosti zúčastnily
semináře s Ladislavem Špačkem nazvaného Umění komunikace a dialogu a v Kroměříži
„Mezinárodního semináře pro státy Východního partnerství“ pořádaného za finanční podpory
Evropské komise. Seminář byl organizován zejména pro zástupce významných justičních institucí
z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

Kulatý stůl o vzdělávání v justici

6. Projekty Justiční akademie
V roce 2010 byla Justiční akademie zapojena do dvou velkých projektů, na které získala finanční
prostředky ze zahraničních fondů, a to:
1.

Projekt CZ0056 – E-learningové vzdělávání pro rezort justice. Tento projekt realizuje
Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií od roku 2007 do 2011 za finanční
podpory Norských fondů. Cílem projektu je zvýšit úroveň vzdělanosti a informovanosti
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pracovníků justice prostřednictvím moderních vzdělávacích technologií. V rámci projektu
vznikne komplexní e-learningový program dalšího vzdělávání, hlavním výstupem bude vzdělávací
portál s více než 100 studijními e-learningovými moduly pro další vzdělávání soudců, státních
zástupců, čekatelů, asistentů a dalších zaměstnanců justice.
2.

Projekt 7F-07532.01 – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání
zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství. Tento projekt byl schválen
v roce 2010, je financován ze Švýcarských fondů, zahájení projektu je plánováno na rok 2011.
Projekt je tříletý, záměrem projektu je stanovit standardy pro programy vzdělávání kvalifikační a
specializační přípravy zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství s cílem
dále rozšiřovat, prohlubovat a zdokonalovat jejich odbornou způsobilost.

Justiční akademie také dokončila další etapu vývoje Asistenčního systému Justiční akademie zvaného
ASJA a zkvalitnila nabídku i obsluhu svých webových stránek. Zahájila a vyprovokovala také
celojustiční debatu o vzdělávání, přičemž zájemci mohou na toto téma diskutovat také
prostřednictvím webových stránek.
Na vysoké úrovni je poskytování knihovnických služeb, neboť Justiční akademie je schopna nabídnout
vedle standardní nabídky i služby Evropského dokumentačního střediska. Jako jediná instituce
v rezortu justice má Justiční akademie kompletní databázi svého knižního fundusu. Justiční akademie
ve spolupráci s vedením knihovny nabízí a zajišťuje školení pro knihovníky v celé oblasti justice.
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II. EKONOMIKA
1. Rozpočet a ekonomické informace
Ministerstvo spravedlnosti stanovilo Justiční akademii rozpočet na rok 2010 svým dopisem
č.j. 700/2009-EO-R/1 ze dne 22. prosince 2009. Tento rozpočet byl stanoven k zabezpečení úkolů
v oblasti vzdělávání a k zajištění provozu Justiční akademie. Závazný rozpis rozpočtu ostatních
běžných výdajů na rok 2010 byl určující pro stanovení výše finančních prostředků na jednotlivých
rozpočtových položkách.
Rozpisem ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 byly Justiční akademii stanoveny tyto základní
závazné rozpočtové ukazatele:

Rozpis příjmů a výdajů státního rozpočtu JA
v tis. Kč

ukazatel
211 - příjmy z vlastní činnosti
213 - příjmy z pronájmu majetku
214 - příjmy z úroků a realizace
fin.majetku
231 - příjmy z prodeje
krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku
232 - ostatní nedaňové příjmy
313 - příjmy z prodeje ostatního
hmotného dlouhodobého
majetku
2* + 3* - nedaňové příjmy
413 - převody z fondů OSS
415 - ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze zahraničí
příjmy celkem
501 - platy zaměstnanců
502 - ostatní osobní náklady
503 - povinné pojistné
504 - odměny za duševní
vlastnictví
50 * - mzdy, OON a pojistné
celkem
513 - nákupy materiálu
514 - úroky a ostatní finanční
výdaje

konečný
rozpočet
2009
0,00
226,00

schválený
rozpočet
2010
0,00
80,00

konečný
rozpočet
2010
0,00
336,00

15,00

3,00

12,00

11,29

94%

0,00

0,00

0,00

0,00

x

219,00

100,00

332,00

332,76

100%

0,00

0,00

112,00

112,00

100%

460,00
0,00

183,00
0,00

792,00
0,00

801,72
0,00

101%
x

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0%

460,00
19 357,00
5 766,00
8 543,00

18 183,00
17 431,00
5 000,00
7 627,00

18 792,00
17 619,00
5 350,00
7 810,00

801,72
17 618,46
4 954,07
6 110,76

4%
100%
93%
78%

0,00

0,00

7 000,00

2 261,93

32%

33 666,00

30 058,00

37 779,00

30 945,22

82%

6 998,16

3 985,00

3 960,00

3 706,89

94%

25,00

23,00

23,00

5,40

23%
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515 - voda, energie a pohonné
hmoty
516 - nákup služeb
517 - ostatní nákupy
518 - poskytnuté zálohy
519 - ostatní neinvestiční nákupy
a náhrady
51* - neinvestiční nákupy a
související výdaje
534 - neinvestiční fondy
536 - ostatní neinvestiční
transfery jiným veřejným
rozpočtům
59 - ostatní neinvestiční výdaje
j.n.
542 - náhrady placené
obyvatelstvu
5* - běžné výdaje celkem

5 560,00

4 900,00

5 210,38

4 462,70

86%

16 696,05
6 204,50
0,00

10 833,00
7 498,00
47,00

27 891,26
4 824,70
0,00

12 524,73
4 578,50
0,00

45%
95%
x

165,90

0,00

12,00

10,34

86%

35 649,61

27 286,00

41 921,34

25 288,56

60%

388,00

349,00

352,00

352,36

100%

15,00

10,00

21,00

8,47

40%

0,00

0,00

0,00

0,00

x

20,00

135,00

35,00

10,07

29%

69 738,61

57 838,00

80 108,34

56 604,68

71%
v tis. Kč

ukazatel
3541 - program protidrogové
politiky
5399 - program sociální prevence
a prevence kriminality
5491 - příspěvky mezinárodním
organizacím (EJTN)
běžné výdaje zvláštních
programů celkem

konečný
rozpočet
2009

schválený
rozpočet
2010

konečný
rozpočet
2010

% plnění
skutečnost
(SK x KR)
2010
2010

270,00

242,00

192,00

147,34

77%

414,00

444,00

384,00

304,35

79%

258,00

364,00

247,00

246,59

100%

942,00

1 050,00

823,00

698,28

85%
v tis. Kč

ukazatel
611 - pořízení NDHIM
612 - pořízení DHIM
690 - ostatní kapitálové výdaje
6* - kapitálové výdaje celkem

konečný
rozpočet
2009
415,00
1 445,00
0,00
1 860,00

schválený
rozpočet
2010
0,00
0,00
0,00
0,00

konečný
rozpočet
2010
0,00
339,00
0,00
339,00

% plnění
skutečnost
(SK x KR)
2010
2010
0,00
x
338,83
100%
0,00
x
338,83
100%

Navýšení seskupení rozpočtových položek (51) – neinvestiční nákupy a související výdaje se týkají:
-

pokrytí nákladů spojených se zkouškami insolvenčních správců, které JA zajišťuje,

-

profinancování vzdělávacích akcí se zahraničním prvkem realizovaných ve spolupráci z MSp,

-

profinancování projektu e-learning /CZ 0056/ ze zdrojů určených na tento projekt /
nečerpané prostředky r. 2009 a prostředky určené na rok 2010/,
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-

realizace projektu CZ0056 –„E-learning“ a projektu „Modernizace soudnictví“. Toto seskupení
rozpočtových položek bylo navýšeno „Změnou rozpisu závazných ukazatelů“ zaslanou
ministerstvem spravedlnosti 28. prosince 2010. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2011
formou nároků z nespotřebovaných výdajů.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2010 byly Justiční akademii uvolněny prostředky, které nečerpala v minulých
letech, a tyto byly čerpány formou povoleného překročení rozpočtových limitů.
V průběhu roku byly také uvolněny nečerpané prostředky v roce 2009 na projekt e-learningu a tyto
byly použity k financování tohoto projektu v roce 2010 v souladu s celkovým čerpáním projektu.
Navýšení seskupení rozpočtových položek (61) – kapitálové výdaje se týkalo:
-

modernizace a rozšíření elektronického zabezpečovacího systému objektů JA.

Navýšení seskupení rozpočtových položek (50) – mzdy, OON, pojistné:
-

souviselo s pokrytím potřeb ostatních osobních nákladů na odměny pro zkušební
komisaře v rámci zkoušek insolvenčních správců

-

a rozpuštění centrální rezervy MSp v oblasti mzdových výdajů

-

navýšení prostředků určených k realizaci projektu CZ0056 – e-learning /odměny autorům
vzdělávacích modulů – odměny za duševní vlastnictví/. Tato rozpočtová položka byla
navýšena „Změnou rozpisu závazných ukazatelů“ zaslanou ministerstvem spravedlnosti
28. prosince 2010. Tyto prostředky budou čerpány v roce 2011 formou nároků
z nespotřebovaných výdajů.

Od počátku roku byla stanovena povinnost vázat jednoprocentní částku v rámci schváleného
rozpočtu v souladu s usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2010.
Přestože byl rozpočet roku 2010 nastaven náročně, podařilo se Justiční akademii dodržet závazné
rozpočtové položky v rozepsané výši.
V roce 2010 byl rozpočet rozpracován na jednotlivé správce rozpočtových položek a měsíčně byl
prováděn rozbor jejich čerpání a analýza jejich vývoje. Na základě těchto výsledků, byla přijímána
zásadní rozhodnutí tak, aby nedošlo k nežádoucímu vývoji a závazné ukazatele rozpočtu roku 2010
byly dodrženy.
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Přemístěná a renovovaná recepce v hlavní budově „A“ Justiční akademie

III. PERSONÁLNÍ INFORMACE
Na počátku roku 2010 zaměstnávala Justiční akademie 61 osob. Z důvodu avizovaného snížení
prostředků na platy zaměstnanců a zefektivnění činnosti snížila počet svých zaměstnanců. Genderově
činí podíl mužů mezi zaměstnanci Justiční akademie 42 % a žen 58 %. Čtyři zaměstnanci pracují na
částečný úvazek a čtyři mají změněnou pracovní schopnost.

Ocenění dlouholetých pracovníků při oslavě 15. výročí
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IV. SHRNUTÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Do roku 2011 vstupuje Justiční akademie jako konsolidovaná instituce připravená efektivně plnit své
poslání a nové úkoly vyplývající z programového prohlášení vlády. V roce 2010 splnila všechny
stanovené úkoly, které si předsevzala.
Bližší podrobnosti o činnosti Justiční akademie mohou zájemci nalézt na jejích webových stránkách,
event. požádat o ně přímo Justiční akademii.

Justiční akademie
Adresa:
Obec:
Tel.:
Fax:
E-mail:
ID DS:
Web:

Masarykovo nám. 183/15
Kroměříž 767 01
573 505 165
573 505 101
sekretariat@akademie.justice.cz
gg5aa56
www.jacz.cz

Slavnostní večer Justiční akademie
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PŘÍLOHA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA JUSTIČNÍ AKADEMIE
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