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Zaměstnanci Justiční akademie v roce 2008
Počet zaměstnanců k 31. 1. 2008
V roce 2008 se počet zaměstnanců průběžně měnil, a to v závislosti na několika
okolnostech, přičemž počet zaměstnanců činil k 31. 1. 2008 70 zaměstnanců.

Výběrová řízení
V průběhu měsíce června 2008 bylo ředitelkou Justiční akademie JUDr. Danielou Kovářovou
vyhlášeno výběrové řízení na 3 pracovní pozice – ekonomický náměstek, náměstek pro výchovu a
vzdělávání a personalista. Uzávěrka přihlášek na pracovní pozice obou náměstků byla stanovena
do 12. 7. 2008, pro pracovní pozici do 31. 7. 2008. Následně – v průběhu července proběhla obě
výběrová řízení na pozice náměstků.
Dne 18. 7. 2008 jmenovala ředitelka Justiční akademie ekonomickým náměstkem Ing.
Ladislava Mazáka, který uspěl ve výběrovém řízení.
Post náměstka pro výchovu a vzdělávání zůstal neobsazen – nebyl nalezen vhodný
kandidát. Vhodného kandidáta se podařilo najít až při druhém výběrovém řízení na tuto pracovní
pozici, které proběhlo koncem října. Novou náměstkyní byla po projednání na zasedání Rady
Justiční akademie s účinností od 1. 1. 2009 jmenována JUDr. Emílie Jandová.
V průběhu měsíce září se uskutečnilo výběrové řízení na pozici personalisty – toto bylo
úspěšně dokončeno uzavřením pracovní smlouvy.

Zrušení pracoviště ve Stráži pod Ralskem
Rozhodnutím ředitelky Justiční akademie JUDr. Daniely Kovářové R-4/2008 ze dne
7.10.2008, č.j. 883/2008-JA, bylo s účinností od 1.1.2009 zrušeno pracoviště ve Stráži pod Ralskem.
Část zaměstnanců zrušeného pracoviště byla přesunuta na pracoviště Praha. Se dvěma
zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů – zrušení zaměstnavatele (jeho
části).
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 činil 70 zaměstnanců.

Statut, organizační změna
Dne 17. 12. 2008 vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR na základě zákonného zmocnění
(zákon o soudech a soudcích) Statut Justiční akademie, účinný od 1. 1. 2009.
Tento nový Statut upravil a pozměnil organizační strukturu Justiční akademie s ohledem na
částečnou změnu zaměření činnosti (značný úbytek studentů kvalifikačního vzdělávání – vyšších
soudních úředníků) a snahu o dosažení nejvyšší odborné kvality vzdělávacích akcí pořádaných a
organizovaných Justiční akademií.
Změna organizačního uspořádání Justiční akademie a s ní související posun v oblasti priorit
Justiční akademie způsobila, že v průběhu roku 2009 dojde k dalším organizačním změnám a
následným úpravám v oblasti lidských zdrojů. Cílem zásahů do této oblasti je dosáhnout výrazného
zkvalitnění služeb poskytovaných Justiční akademií v oblasti vzdělávání soudců, státních zástupců a
dalšího odborného personálu.

Zpráva
odboru vzdělávání a výchovy

I. CELOŽIVOTNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Zpráva o výsledcích vzdělávání na Justiční akademií (JA) v roce 2008 obsahuje základní
informace o aktivitách Justiční akademie v oblasti vzdělávání a hodnocení jednotlivých oblastí
vzdělávání, které Justiční akademie organizuje a zabezpečuje pro rezort justice. Zpráva vychází ze
statistických a hodnotících údajů zpracovaných zaměstnanci Justiční akademie za rok 2008.

Analýzy pro hodnocení vzdělávání v roce 2008 vycházejí z prezenčních listin a z hodnotících listů,
které účastníci vzdělávání na Justiční akademii po absolvování každé vzdělávací akce vyplňují. Pro
sledované období Justiční akademie monitorovala hodnotící listy ze všech vzdělávacích akcí,
které proběhly v rámci Plánu vzdělávání Justiční akademie v období leden 2008 – prosinec
2008, hodnotící listy jsou pravidelně evaluovány také pro potřeby sestavování navazujícího
Plánu vzdělávání JA na následující období. V souvislosti s tematickým zaměřením vzdělávacích
akcí je patrna potřeba intenzivnějšího způsobu vzdělávání při menším počtu účastníků. V
tomto ohledu vychází Justiční akademie účastníkům vzdělávání vstříc, a to zejména
zaváděním nových metod do vzdělávání (např. e-learning a blended learning), využitím
vícedruhových médií pro vzdělávání (např. videokonference, technika Mediasite), důrazem na
větší využití regionálních učeben, apod. Z hodnotících listů, které má Justiční akademie k
dispozici z jednotlivých vzdělávacích akcí vyplývá, že vzdělávání je ve velké většině velmi
pozitivně hodnoceno z hlediska obsahu, přínosu, kvality lektorů i organizačního zabezpečení.
Hodnocení kvality a dalších aspektů úrovně seminářů v roce 2008 se pohybovalo mezi
známkou 1 – 2, kdy při stupnici 1 - 5 (kde 1 je nejlepší hodnocení) průměrné známky jen výjimečně
přesáhly hranici 2. Veškeré vzdělávací aktivity jsou pravidelně konzultovány nejen s Radou
Justiční akademie na jejích zasedáních, ale i s předsedy soudů, představiteli státních
zastupitelství, s jednotlivými odbory Ministerstva spravedlnosti a také s domácími i zahraničními
odborníky na vzdělávání. Plán vzdělávání Justiční akademie s podrobným výčtem jednotlivých
oblastí vzdělávání zabezpečovaných Justiční akademií, s popisem vzdělávacích akcí i na sebe
navazujících odborných seminářů, s detailními programy jednotlivých vzdělávacích akcí a
dalšími aktuálními informacemi o vzdělávání na Justiční akademii je k dispozici na webových
stránkách Justiční akademie www.justice.cz/ja. Celoživotní odborné vzdělávání organizuje
Justiční akademie zejména pro soudce, státní zástupce a další odborné pracovníky rezortu
justice. Semináře a vzdělávací akce celoživotního odborného vzdělávání se v roce 2008 realizovaly
v rámci Plánu vzdělávání Justiční akademie v těchto základních oblastech:

1.
2.
3.
4.
5.

Trestní soudnictví
Civilní soudnictví
Správní soudnictví
Insolvence
Ostatní vzdělávání (neprávní discipliny - krizová komunikace, rétorika, psychologie, IT, apod.)

6. Další vzdělávání (další profesní vzdělávání odborného personálu soudů a státních zastupitelství)
7. Evropské a mezinárodní právo
8. Odborné jazykové vzdělávání
Do Plánu vzdělávání na rok 2008 bylo zařazeno celkem 421 vzdělávacích akcí. Fakticky se
v roce 200 uskutečnilo 400 vzdělávacích akcí. Byl zrušen jen malý počet vzdělávacích akcí, na
základě aktuálních potřeb byly některé vzdělávací akce přesunuty a další byly do Plánu vzdělávání
Justiční akademie nově zařazeny (podrobněji v analýze v textu níže podle jednotlivých oblastí).
Jednotlivé kurzy a semináře byly organizovány do Kroměříže, Prahy, Stráže pod Ralskem a regionů.

Vybrané průřezové statistické přehledy
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I. 1 TRESTNÍ SOUDNICTVÍ
V hodnoceném období bylo plánováno 27 vzdělávacích akcí pro 2438 účastníků.
Uskutečnilo se 26 akcí pro celkem 1586 účastníků. Z toho bylo 6 akcí třídenních, 1 dvoudenní a 19
jednodenních. Na podzim roku 2008 se původně uvažovalo o zařazení deseti 1,5 denních běhů
semináře na téma Rekodifikace trestního zákona. Tyto semináře byly nakonec vzhledem
k předpokládané účinnosti nového trestního zákona zařazeny do plánu vzdělávání v roce 2009. Na
vzdělávání lektorů byla zaměřena 1 jednodenní akce se zahraničním lektorským obsazením „Kulatý
stůl na téma metodika vzdělávání v oblasti základních lidských práv“, který se uskutečnil
v anglickém jazyce 16. 5. 2008 v Praze. Cílem akce bylo přiblížit nejnovější přístupy v dalším
vzdělávání pracovníků v justici, metody zvyšující interakci mezi účastníky a lektorem, efektivní
analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku aj. Na podzim roku 2008
proběhla v rámci trestního soudnictví významná dvoudenní akce za účasti zahraničních lektorů
z Německa, Itálie, Portugalska a Rumunska: „Mezinárodní seminář zaměřený na drogovou
problematiku“.

V textu níže jsou pro jednotlivé oblasti Plánu vzdělávání Justiční akademie sledovány a
vyhodnoceny následující položky:
- Skladba účastníků – geografické rozložení účastníků
- Profesní složení účastníků
- Počet, názvy a důvod zrušení seminářů
- Počet a názvy zcela zaplněných seminářů
- Rozdělení vzdělávacích akcí mezi Prahu a Kroměříž
- Rozdělení akcí podle délky trvání
- Počet lektorů
- Analýza hodnocení vzdělávacích akcí (hodnocení lektorů a organizačního zabezpečení
vzdělávacích akcí
- Vzdělávací akce, na nichž JA spolupracovala s jinými institucemi
- Vzdělávací akce sestávající z několika navazujících částí

Skladba účastníků - trestní soudnictví - geografické rozložení účastníků
- přehled počtu účastníků z Čech a Moravy v místech konání seminářů - leden až prosinec 2008

Počet účastníků z Moravy

Semináře v
Praze

soudci

státní zástupci
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Semináře
v
Kroměříži
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249
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0
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Celkem

287

300

Celkem

536

1050
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Ostatní: zástupci MV ČR, PMS ČR, ČAK
Počet a názvy zrušených seminářů: 1
Jednodenní seminář „Zajištění osob v trestním řízení“, plánovaný na 25. 11. 2008 musel být
z důvodu nemoci lektora zrušen (bude realizován v dubnu 2009).
Počet a názvy zcela zaplněných seminářů: 9
„Násilná trestná činnost“ – 6. - 8. 2. 2008 v Kroměříži
„Činnost policie na místě činu u případů závažné násilné trestné činnosti“ – 26. 2. 2008, 1. běh
v Praze
„Odklony v trestním řízení“ – 12. 3. 2008 v Praze
„Trestná činnost mládeže“ – 14. - 16. 5. 2008, 1. běh v Kroměříži
„Použití operativně pátracích prostředků“ – 12. 6. 2008 v Praze
„Dokazování v trestním řízení – se zaměřením na trestné činy v dopravě“ – 1. - 3. 10. 2008
v Kroměříži
„Použití operativně pátracích prostředků“ – 9. 10. 2008 v Praze
„Trestná činnost mládeže“ – 13. - 15. 10. 2008, 2. běh v Kroměříži
„Násilné trestné činy – se zaměřením na domácí násilí“ – 22. 10. 2008 v Praze

Rozdělení akcí mezi Prahu, Kroměříž a Stráž pod Ralskem:
Počet akcí konaných v místě:
Kroměříž: 10 (2 jednodenní, 1 dvoudenní a 7 třídenních )
Praha: 16 (15 jednodenních akcí + 1 čtyřdenní – nezajišťovali jsme ubytování)
Stráž pod Ralskem:0

Rozdělení akcí podle délky trvání:

Počet jednodenních akcí: 17: S výjimkou 2 jednodenních akcí, které se uskutečnily v Kroměříži, se
konaly všechny jednodenní akce v Praze.
Počet dvoudenních akcí: 1: „Mezinárodní seminář zaměřený na drogovou problematiku“
Počet třídenních akcí: 7 – všechny níže uvedené třídenní akce se uskutečnily v Kroměříži:
„Násilná trestná činnost“, „Trestná činnost mládeže“, „Používání institutů trestního práva
v obchodních a civilních vztazích“, „Hospodářská kriminalita“, „Seminář pro začínající soudce a
státní zástupce“, „Dokazování v trestním řízení“, „Trestná činnost mládeže“.
Počet čtyřdenních akcí: 1
„Kriminalita páchaná na dětech po internetu“ – akce se konala v Praze pro 25 soudců
a státních zástupců, ubytování jim JA nezajišťovala (12 účastníků bylo z Prahy)

Počet lektorů pro oblast trestního soudnictví za hodnocené období: 145
(zaměstnanci Justiční akademie pouze ve dvou případech) – z toho nejčastější lektoři:
JUDr. Miroslav Růžička Ph.D. – NSZ ČR – 9x
JUDr. Lenka Bradáčová Ph.D. - KSZ Ústí nad Labem – 6x
JUDr. František Púry - NS ČR – 5x
JUDr. Antonín Draštík – NS ČR – 3x
PhDr. Andrea Kroftová - PMS – 3x
JUDr. Martin Kloubek - Policejní akademie ČR, Správa hl. města Prahy Policie ČR – 3x

Hodnocení lektorů
(stupnice 1 – 5; vynikající = 1)

1) Hodnocení aktuálnosti tématu
Hodnocení aktuálnosti tématu velmi ovlivňuje téma semináře a způsob podání látky lektory.
Průměrné hodnocení aktuálnosti tématu semináře za období leden – prosinec 2008 činí 1,59.
V období leden – prosinec 2008 patřily mezi nejvýše hodnocené z pohledu aktuálnosti tyto akce:
„Domácí násilí z pohledu trestního práva“ – 1,14
„Činnost policie na místě činu“ – 1,25
„Používání institutů trestního práva v obchodních a civilních vztazích“ – 1,25
„Seminář pro začínající soudce a státní zástupce – zaměřený na použití operativně pátracích
prostředků“ – 1,27
„Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných“ – 1,33
„Rasově motivovaná trestná činnost“ – 1,41
„Použití operativně pátracích prostředků“ – 1,46

Z rozhovorů s účastníky seminářů vyplývá, že by přivítali více zkušených lektorů, kteří jsou zapojeni
do rozhodovací praxe nalézacích a odvolacích soudů, a to i přesto, že lektoři z NS ČR bývají
zpravidla hodnoceni vysoce zejm. v souvislosti s perfektním servisem v oblasti aktuální judikatury a
v souvislosti s jejich přínosem pro sjednocování judikatury. V tomto ohledu bude třeba společně
s vedením JA, pracovní skupinou pro trestní soudnictví, Radou JA, popřípadě s předsedy krajských
soudů hledat a navrhovat vhodné (zkušené, ale i mladé a perspektivní) lektory i z nižších instancí
pro specifické oblasti vzdělávání v trestním soudnictví.
2) Poskytnutí nových informací
Hodnocení poskytnutí nových informací ovlivňuje to, zda se jedná o novou právní úpravu dané
problematiky či nikoliv. Průměrné hodnocení poskytnutí nových informací za období leden –
prosinec 2008 činí 1,91.
3) Použitelnost v praxi
Hodnocení v této oblasti se pohybuje kolem známky 2,18. Poskytováním přiměřené a citlivé
zpětné vazby lektorům se dá zajistit určité zlepšování tohoto důležitého kriteria. Určité napětí však
v hodnocení použitelnosti obsahu vzdělávacích akcí v praxi zůstane vždy, protože pouze kasuistický
a v tomto smyslu praktický přístup by mohl vést v konečném důsledku k opuštění sjednocujícího
pohledu, a mohl by být i na úkor systematického, statistiky využívajícího, koncepčního, právněteoretického přístupu ve vzdělávání, který by se měl projevovat větším důrazem na základní
zásady a principy dané právní oblasti (například zásada jednoty prevence a represe tolik
zdůrazňovaná IKSP) jakož i důrazem na základní lidská práva a svobody a vyváženost hodnot
všeobecně. V tomto smyslu může být použití kriteria použitelnosti v praktickém životě zavádějící
zejm. v souvislosti s některými přednáškami zaměřenými buď na pohledy jiných disciplín, pohledy
zahrnující historický vývoj, pohledy nestátních organizací, na právně teoretické úvahy nebo na
statistické údaje.

4) Zřetelnost a jasnost výkladu
Průměrné hodnocení zřetelnosti a jasnosti výkladu za období leden – prosinec 2008 je 1,66 .
Zejména u akcí, které probíhají ve více bězích dochází ke zlepšení tohoto kriteria a to na základě
poskytnuté zpětné vazby lektorům a na základě spolupráce s akademickým pracovníkem.
Například v případě semináře na téma „Trestná činnost mládeže“ se podařilo dosáhnout na
základě zpětné vazby a spolupráce s lektorem zlepšení hodnocení z 2,00 na 1,05 nebo v případě
semináře „Hospodářská kriminalita“ se podařilo dosáhnout zlepšení hodnocení u lektora v případě
2. běhu semináře ze 2,55 na 2,18, což považujeme za velký úspěch vzhledem k náročnosti
pojednávaného tématu. Horší hodnocení než průměr se vyskytlo jen výjimečně. Příčinou nižšího
hodnocení zřetelnosti a jasnosti výkladu lektorů v konkrétním případě může být nedostatek času
pro prezentaci nebo nesrozumitelnost ve smyslu akustiky v místnosti či v důsledku nevhodné
vzdálenosti mikrofonu od lektora. V tomto smyslu by velmi pomohlo používání přenosného
mikrofonu, a to jak v Kroměříži, tak v Praze. S tím je spojena nutnost pořídit dálkové přepínání

power pointové prezentace, aby lektor mohl touto pomůckou přepínat jednotlivé obrazy
prezentace a zároveň mohl komentovat a vysvětlovat text.

5) Přiměřenost použité metody
Toto kriterium nebylo sledováno, protože drtivá většina seminářů pro oblast trestního soudnictví
je pořádána z důvodů ekonomických a prostorových formou přednášek s velkým počtem
účastníků. Pokud bude forma seminářů směřovat spíše k menšímu počtu účastníků, workshopům a
nácviku dovedností, pak bude možné se tomuto bodu věnovat více.

6) Použití didaktických pomůcek
Průměrné hodnocení použití didaktických pomůcek za období leden – prosinec 2008 je 1,98.
Většina lektorů má připravenou PowerPoinotvou nebo jinou prezentaci. Do budoucna bude nutné
pořídit (jak v Praze, tak v Kroměříži) dálkové přepínání PowerPointové prezentace. Názornost
vykládané látky dokreslují velmi vhodně videonahrávky z praxe (s velkým ohlasem použito např. na
semináři „Použití operativně pátracích prostředků“ – např. výslech obviněného, rekonstrukce
případu v případě semináře „Činnost policie na místě činu“ apod.).

7) Celkové hodnocení lektorů
Lektoři u jednotlivých vzdělávacích akcí byli hodnoceni v rozmezí 1,05 až 3,25. Průměrné
hodnocení všech lektorů je velmi dobré - činí 1,77. Hodnocení se týkalo oblastí podávání nových
informací, použitelnosti v praxi, zřetelnost výkladu, použití didaktických pomůcek. (Hodnocení
v této oblasti v období září 2006 - červen 2006 - 1,78, za období září 2007 - prosinec 2007 - 1,77).
Mezi nejlépe hodnocené lektory v oblasti trestního soudnictví patří:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – 1,05
Prim. MUDr. František Čihák – 1,05
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – 1,07
Mgr. Halina Šimková – 1,07
MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík – 1,08
Doc. Ing. Václav Jirovský – 1,10
PhDr. Zdeněk Vojtíšek – 1,19
Ing. Aleš Vémola, Ph.D. – 1,21
JUDr. Pavla Augustinová – 1,27
JUDr. František Púry – 1,39

8) Souhrnné hodnocení organizace vzdělávacích akcí je zařazeno v samostatné kapitole (str.62 )
Slabší hodnocení lektorů ve výjimečných případech bylo dáno zejména těmito skutečnostmi:
- nedostatečný časový prostor (lektorovi byl dán v programu příliš krátký časový prostor a tak byla
stručnost příspěvku na úkor srozumitelnosti nebo lektor věnoval příliš času úvodu, a pak se
nepodařilo věnovat dostatek času jádru problematiky)
- částečná neshoda tématu semináře s příspěvkem lektora
- lektor je akademik, osoba působící na některé z právnických fakult nebo na specializovaném
ústavě a účastníky je vnímán jako teoretik, a to zejména, pokud se delší dobu své přednášky
věnuje právní teorii, historickému pohledu nebo statistickému výzkumu.

Akce, na nichž Justiční akademie spolupracovala s jinými institucemi nebo byla s nimi
spoluorganizátorem (kromě lektorů ze soudů a státních zastupitelství):
„Trestná činnost spojená se zneužíváním omamných a psychotropních látek“ – Policie ČR,
Vězeňská služba ČR;
„Obchodování s lidmi, komerční sexuální zneužívání dětí, mravnostní kriminalita, zvl. postih
kuplířství" - ve spolupráci s MV ČR (+ Interpol, FBI aj.);
„Kriminalita páchaná na dětech po internetu“ – ve spolupráci s MV ČR;
„Násilná trestná činnost“, „Dokazování v trestním řízení“ - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.
LF UK a VFN;
„Trendy kriminality a trestní politika“ – ve spolupráci s IKSP;
„Odklony v trestním řízení, alternativní tresty“ – PMS ČR;
„Činnost policie na místě činu u případů závažné násilné trestní činnosti“ – ve spolupráci s Policií
ČR;
„Domácí násilí z pohledu trestního práva“ – ve spolupráci s lektory Policejní akademie ČR;
„Nezletilí cizinci bez doprovodu, obchodování s lidmi“ - Zařízení pro děti – cizince - příspěvková
organizace MŠMT, MPSV;
„Trestná činnost mládeže“ – PMS ČR, Výchovná zařízení Boletice – MŠMT;
„Používání institutů trestního práva v obchodních a civilních vztazích“ – ve spolupráci s PF MU
v Brně, spolupracováno se zástupcem z řad ČAK;
„Rasově motivovaná trestná činnost, rasismus, rasová diskriminace, xenofobie“ - Fakulta sociálních
studií MU v Brně;
Neziskové a nevládní organizace, se kterými bylo spolupracováno za hodnocené období:
Obchodování s lidmi, komerční sexuální zneužívání dětí, mravnostní kriminality, zvl. postih
kuplířství" – La Strada, o. p. s.;
„Rasově motivovaná trestná činnost, rasismus, rasová diskriminace, xenofobie“ – Židovské
muzeum v Praze;
„Nezletilí cizinci bez doprovodu, obchodování s lidmi“ - IOM Praha, Arcidiecézní charita Praha;

„Dokazování v trestním řízení“ ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, Ústavem
soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN;
„Použití operativně pátracích prostředků“ lektorsky zajištěno ve spolupráci s Útvarem zvláštních
činností Policie ČR, ČAK;
„Trestná činnost mládeže“ – ve spolupráci s PMS ČR;
„Násilné trestné činy – se zaměřením na domácí násilí“ – ve spolupráci s Intervenčním centrem
Centra sociálních služeb Praha;
„Trestná činnost spojená se zneužíváním návykových látek“ – ve spolupráci s Českou lékárnickou
komorou a s Kriminalistickým ústavem Praha a Národní protidrogovou centrálou.

Akce sestávající z několika navazujících částí:
Semináře zaměřené na drogovou problematiku:
Seminář „Trestná činnost spojená se zneužíváním omamných a psychotropních látek“ byla 2. částí,
která navazovala na seminář v prosinci 2007.
„Trestná činnost spojená se zneužíváním návykových látek“ – 2 běhy – zaměřeno na problematiku
zneužívání léčiv a hydroponní pěstování konopí.
„Mezinárodní seminář zaměřený na drogovou problematiku“ dvoudenní mezinárodní vzdělávací
akce
Semináře zaměřené na hospodářskou trestnou činnost:
Seminář „Hospodářská kriminalita“ představoval 2. běh 1. části (1. běh se uskutečnil na podzim
2007) zaměřenou na celní a daňovou kriminalitu a v příštích letech se počítá se systematickým
probíráním dalších oblastí hospodářské kriminality.
Semináře zaměřené na domácí násilí:
„Domácí násilí z pohledu trestního práva“ - 20. 3. 2008 - zaměřeno na formy vztahového násilí,
policejní praxi a praxi civilních soudů
„Násilné trestné činy se zaměřením na domácí násilí“ - 22. 10. 2008 – zaměřeno na psychologii
násilné osoby, oběti, stalking, přípravné řízení a interdisciplinární spolupráci v rámci kraje.
Semináře zaměřené na obchodování s lidmi:
„Obchodování s lidmi“ 16. 1. 2009 – zaměřeno na komerční sexuální zneužívání
„Kriminalita na dětech páchaná po internetu“ – 4 denní mezinárodní seminář.

Dále semináře na extremismus:
„Rasově motivovaná trestná činnost, rasismus, rasová diskriminace, xenofobie“ – zaměřeno na
soudobé problémy boje proti extremismu v trestně právní oblasti; etiologii rasově motivované
trestné činnosti se zaměřením na romské etnikum; projevy antisemitismu
„Trestná činnost členů extremistických a náboženských skupin“ – zaměřeno na náboženský
extremismus;
Semináře související s bojem proti organizovanému zločinu, např.:
„Použití operativně pátracích prostředků“
„Trestná činnost spojená se zneužíváním omamných a psychotropních látek – část B“ aj.
Semináře zaměřené na dopravní kriminalitu, genderovou problematiku, boj proti korupci,
ochrana poškozených a obětí trestných činů, semináře související s problematikou terorismu jsou
součástí koncepce vzdělávání v tom smyslu, že Justiční akademie organizuje semináře související
s těmito problematikami koordinovaně, ve vztahu s předešlými vzdělávacími akcemi a pokud
možno s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji daného typu trestné činnosti nebo sledované
problematiky.

I. 2 CIVILNÍ SOUDNICTVÍ
V rámci civilního soudnictví Katedry odborného vzdělávání bylo na celý rok 2008 plánováno
17 třídenních vzdělávacích akcí a 15 akcí jednodenních; z toho se z původních plánovaných
třídenních akcí uskutečnilo akcí 16 (jedna akce v prvním pololetí byla zkrácena na akci dvoudenní,
jedna akce byla zkrácena na jeden den a jedna akce byla zrušena) a z jednodenních plánovaných
akcí se uskutečnilo akcí 13 (dvě akce v prvním pololetí byly zrušeny).
Nad rámec plánu vzdělávání byla na podzim uskutečněna jedna vzdělávací akce
(Trestněprávní a správní aspekty ochrany duševního vlastnictví se zaměřením na praktické
problémy v oblasti ochranných známek). Tento jednodenní workshop byl akcí partnerskou, na níž
se podílely spolu s Justiční akademií i společnost ABL, a.s, a Česká obchodní inspekce. Na této akci
se účastnili kromě uvedených subjektů i pracovníci Generálního ředitelství cel a zástupci
společností Nike a Puma.
Plánované vzdělávací akce v oblasti civilního soudnictví byly určeny především pro soudce a
asistenty soudců, dále pro notáře, soudní exekutory a státní zástupce. Justiční akademie tedy ve
vzdělávání v oblasti civilního soudnictví spolupracuje s notářskou a exekutorskou komorou, pro
jejichž členy vyhrazuje u vybraných seminářů volná místa.
Celkový počet uskutečněných vzdělávacích akcí za rok 2008: 30
Geografické rozložení účastníků:
Akce v Kroměříži: počet účastníků 1068
Akce v Praze: počet účastníků 867
Profesní rozložení účastníků:
soudci a asistenti soudců: 1765
exekutoři: 40
notáři: 9
státní zástupci: 215
ostatní: 21
Počet a názvy zrušených seminářů:

3

„Společné jmění manželů“ (plánováno na 11. 3. 2008 a 15. 5. 2008, první termín zrušen z důvodů
malého zájmu účastníků a problémů se získáním dalšího lektora)
„Prezentace simulovaného civilního procesu“ – 2. běh (plánováno na 29. 4. 2008, zrušeno
z důvodů malého počtu účastníků)
„Seminář k rodinnému právu – pro opatrovnické soudce“ (plánováno na 1. - 3. 12. 2008, po
dohodě s lektory zrušeno z důvodů konání podobného semináře v lednu 2009)

Počet a názvy zcela zaplněných seminářů: 9
(Semináře, kde skutečná účast byla větší než plánovaná)
Spotřebitelské smlouvy (31. 1. 2008)
Seminář k exekucím (4. 2. – 6. 2. 2008)
Seminář k zákoníku práce (13. 2 – 15. 2. 2008)
Seminář k o. s. ř. pro soudce 1. stupňů – 2. část (26. 3. – 28. 3. 2008)
Seminář ke směnečnému a šekovému právu (13. 10. – 15. 10. 2008)
Seminář k zástavnímu právu (11. 11. 2008)
Aktuální poznatky státního zastupitelství při jeho účasti v civilním procesu (20. 11. 2008)
Školení o přeměnách obchodních společností a družstev a jejich zápis do obchodního rejstříku
(25. 11. 2008)
Seminář k odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (5. 12. 2008)
Rozdělení akcí
Kroměříž: 18 (z toho jedna dvoudenní a tři jednodenní akce)
Praha: 12 (všechny ostatní jednodenní akce)

Rozdělení uskutečněných akcí podle délky:
třídenní akce: 14
dvoudenní akce: 1
jednodenní akce: 15

Počty lektorů:
externí: 66
vlastní: 0

Vyhodnocení vzdělávacích akcí podle hodnotících listů
1. Hodnocení lektora
Lektoři u jednotlivých vzdělávacích akcí byli hodnoceni v rozmezí 1,00 až 3,70. Hodnocení se týkalo
oblastí podávání nových informací, použitelnosti v praxi, zřetelnost výkladu a použití didaktických
pomůcek.
Průměrné hodnocení všech lektorů ve všech oblastech: 1,71.
2. Aktuálnost tématu
Hodnoceno průměrem 1,36.
Souhrnné hodnocení organizace vzdělávacích akcí je zařazeno v samostatné kapitole (str. 62)

I. 3 SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ
V rámci správního soudnictví Katedry odborného vzdělávání, byly na rok 2008 plánovány
dvě třídenní a sedm jednodenních vzdělávacích akcí.
V rámci jednodenních seminářů byly plánovány a také uskutečněny 3 akce s tématem:
„Znalosti prostředí, kultur a náboženství imigrantů z vybraných zemí – země Balkánu; postsovětské
země II; Asie - Vietnam“, které pro katedra odborného vzdělávání zajišťovala katedra zahraničních
vztahů. Proto budou dále zohledněny pouze akce organizované KOV.
V roce 2008 se uskutečnilo pět vzdělávacích akcí pro plánovaných 290 účastníků. Skutečný
počet účastníků byl 174. Jednalo se o dvě třídenní a tři jednodenní vzdělávací akce konané
v Kroměříži a v Praze. Konání jedné jednodenní akce se přesunulo na rok 2009.
Vzdělávací akce v oblasti správního soudnictví byly určeny pro pracovníky justice, kteří se
zabývají správním právem, a to pro soudce NSS, správních senátů krajských soudů a jejich
asistenty.
Hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí účastníky bylo prováděno na hodnotících listech
dle jednotlivých bodů.

Celkový počet vzdělávacích akcí za rok 2008: 5

Geografické rozložení účastníků:

Místa konání seminářů

Počet účastníků z
Moravy

Počet účastníků z
Čech

Soudci, asistenti

Soudci, asistenti

Praha

34

22

Kroměříž

69

14

Brno

18

17

Celkem

121

53

Celkový počet skutečně proškolených účastníků: 174

Profesní složení účastníků: seminářů se účastní pouze soudci správních senátů KS a jejich asistenti,
soudci NSS a jejich asistenti
Počet a názvy zrušených seminářů: 1;
„Koordinace sociálního zabezpečení v Evropě“
Rozdělení akcí
Kroměříž: 2 (třídenní akce)
Praha: 2 (jednodenní akce)
Stráž pod Ralskem: 0
Brno: 1 (jednodenní akce)

Rozdělení akcí podle délky:
třídenní akce: 2
dvoudenní akce: 0
jednodenní akce: 3

Akce sestávající z několika navazujících částí:
Semináře na téma „Znalosti prostředí, kultur a náboženství z vybraných zemí“
„Finanční seminář: obchodně právní aspekty daňového práva“
Počty lektorů:
externí 30,
vlastní 0

Vyhodnocení vzdělávacích akcí podle hodnotících listů
1. Hodnocení lektora
Lektoři u jednotlivých vzdělávacích akcí byli hodnoceni v rozmezí 1,0 až 3,0. Hodnocení se týkalo
oblastí podávání nových informací, použitelnosti v praxi, zřetelnost výkladu, použití didaktických
pomůcek. Průměrné hodnocení všech lektorů ve všech oblastech: 1,57.
Nejvíce účastníci semináře vytýkali lektorům, kteří obdrželi nejhorší ohodnocení, jejich volbu
tématu a použitelnost v praxi vzhledem k cílové skupině posluchačů. Náprava je možná jedině
prostřednictvím garantů jednotlivých seminářů z NSS, aby případným lektorům lépe přiblížili
účastníky semináře a také s nimi byli v interakci při výběru a zpracování jednotlivých témat.
2. Aktuálnost tématu
Hodnoceno průměrem 1,68.
Souhrnné hodnocení organizace vzdělávacích akcí je zařazeno v samostatné kapitole (str. 62 )

I. 4 INSOLVENCE
V roce 2008 bylo v rámci insolvenčního práva Katedry odborného vzdělávání zorganizováno
celkem 13, z toho 4 jednodenní vzdělávací akce, 8 dvoudenních a 1 akce třídenní. Tyto vzdělávací
akce se uskutečnily ve vzdělávacích prostorách Justiční akademie. Vícedenní akce byly realizovány
ve výukových prostorách Justiční akademie v Kroměříži, jednodenní vzdělávací akce byly
organizovány ve výukových prostorách Justiční akademie v Praze na Hybernské ul.

Počty akcí dle délky
jednodenní

4

dvoudenní

8

třídenní

1

CELKEM

13

Ve sledovaném období se zúčastnilo vzdělávacích akcí k problematice insolvencí celkem 662
pracovníků justice, a to z území Čech 388 a z území Moravy 274 (toto členění je provedeno podle
jednotlivých krajských soudů).
Poměrně vysoký počet pracovníků zabývající se problematikou insolvenčního soudnictví, který se
zúčastnil vzdělávacích akcí, byl i přesto, že se cca u poloviny vzdělávacích akcí přešlo na menší

skupiny tak, aby byl bližší kontakt přednášejícího s účastníky a byl prostor pro řešení konkrétních
případů vyplývajících z dané problematiky.
O nabízené vzdělávací akce byl velký zájem. V některých případech zájem převyšoval počet
nabízených míst. Procento skutečné účasti z přihlášených se ovšem pohybovalo od 72% do 86%.
Ve většině případů neúčasti se jedná o neúčast, kdy je zaslána přihláška, nicméně přihlášený bez
omluvy nedorazí, nebo se omluví na poslední chvíli. Pak již není možné upřesnit počet
odebírané stravy a dochází tak k zbytečnému maření finančních prostředků, čerpaných z rozpočtu
Justiční akademie.

Skutečný počet přihlášených účastníků k plánovanému počtu

Vzdělávací akce v oblasti insolvenčního práva byly na základě analýzy potřeb určeny pro ty
pracovníky justice, kteří se zabývají insolvenčním právem a to zejména soudcům insolvenčních
soudů, jejich asistentům, vyšším soudním úředníkům, zástupcům insolvenčních senátů
krajských soudů, vybraným vyšším soudním úředníkům okresních soudů, soudcům nebo

asistentům agendy C a odbornému aparátu soudů. Jedna vzdělávací akce byla obsahově určena
pro státní zástupce.
Lektorské zajištění seminářů bylo jak odborníky z justice a to z nejvyššího soudu a krajského soudu
v Brně a Ostravě, z finančního ředitelství Brno, tak i odborníky ze soukromé sféry účetních a
daňových poradců.

Analýza hodnocení vzdělávacích akcí
1. Hodnocení lektora
Lektorské zajištění seminářů bylo jak odborníky z justice, a to z nejvyššího soudu a Krajského
soudu v Brně, tak i odborníky ze soukromé sféry finančnictví, bankovnictví a advokacie.
Lektoři u jednotlivých vzdělávacích akcí byli hodnoceni velmi dobře a to do známky 1,9.
Hodnocení se týkalo oblastí
podávání nových informací, použitelnosti v praxi, zřetelnost
výkladu, použití didaktických pomůcek.
Vynikajícím způsobem byla hodnocena lektorka paní Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. se kterou byla
navázána spolupráce od 2 pololetí 2008 na semináře týkající se ekonomických aspektů
insolvenčních řízení, zejména se zaměřením na základy ekonomických pojmů a problematiky
účetnictví s provázaností do výkazů a dokladů se kterými pracují pracovníci soudů zabývající se
problematikou insolvenčních řízení. Doporučuje se využívat jejich odborných a pedagogických
schopností v rámci JA dále i u ostatních cílových skupin, které se výše uvedená problematika týká.
Lektoři z řad soudců byli na vysoké úrovni, což se projevilo i při jejich hodnocení.
Lektorka z finančního ředitelství z Brna paní JUDr.Mezníková byla hodnocena známkou 2,6.
Doporučuje se u této problematiky oslovit jiného lektora.
2. Aktuálnost tématu
Byla hodnocena velmi dobře a to do známky 1,78. Ve druhém pololetí došlo oproti prvnímu
pololetí ke zlepšení o 4 desetiny hodnotícího stupně.
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I.5 OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2008 bylo v oblasti „ostatního vzdělávání“ plánováno celkem 90 vzdělávacích akcí. Z toho
1 jednodenní, 88 třídenních a jedna pětidenní.
Z důvodu nezájmu muselo být zrušeno celkem 11 akcí.
Jednalo se o následující kurzy:
Základy výpočetní techniky – „Poprvé u počítače“: zrušeny 4 kurzy z 5 plánovaných
Základy výpočetní techniky I. : zrušeny 3 kurzy ze 6 plánovaných
Základy výpočetní techniky II.: zrušen 1 kurz z 8 plánovaných
Základy výpočetní techniky - „LEXGALAXY“ – : zrušen jediný plánovaný kurz (pozn. pro rok 2009 již
nezařazen)
Výcvik tiskových mluvčí II : zrušen 1 kurz ze 3 plánovaných
U všech těchto kurzů byl důvodem ke zrušení malý počet přihlášených zájemců.
Jiným případem je zrušení akce „Probace a mediace“. Obsah tohoto kurzu byl v průběhu příprav
přehodnocen a jeho jedna část se stala součástí cyklu seminářů „Problematika kriminality
mládeže“

Následující graf je vyjádřením počtu plánovaných a uskutečněných kurzů ve vztahu k místu
konání.
POČET KURZŮ PODLE MÍSTA KONÁNÍ
70
66
60
60

50

PLÁN KROMĚŘÍŽ
SKUTEČNOST KROMĚŘÍŽ
PLÁN STRÁŽ
SKUTEČNOST STRÁŽ
PLÁN PRAHA
SKUTEČNOST PRAHA

40

30
23
20

18

10

1

1

0

Dlouhodobým problémem je poměr kapacity kurzů, přihlášek a skutečné účasti.
Následující graf se týká právě tohoto problému. Je zpracován ve vztahu k místu konání
jednotlivých akcí.
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Lektorské zajištění
Ve sledovaném období se lektorsky podílelo na kurzech a seminářích „Ostatního vzdělávání“
celkem 44 lektorů. Následující dva grafy uvádějí zajímavý pohled.
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Podrobné vyhodnocení kurzů je zpracováno, ale z prostorových důvodů nebude na tomto místě
podrobněji analyzováno. Za důležitá jsou považována konstatování, která jsou velmi dobře známá
z předchozích analýz:
 velmi pozitivně je hodnocena obsahová kvalita kurzů a seminářů
 velmi pozitivně je hodnocen přínos
 velmi pozitivně je hodnocena kvalita lektorů (zvláštním případem je hodnocení lektorů
diskusního fóra „Etika“, kde některá horší hodnocení lektorů nepřikládám jejich kvalitě, ale
obsahu jejich vystoupení.)
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I. 6 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉHO PERSONÁLU SOUDŮ A STÁTNÍCH
ZASTUPITELSTVÍ
Další vzdělávání (dále jen DV) je zaměřeno zejména na odborný personál soudů a
státních zastupitelství, zejména vyšších soudních úředníků, asistentů soudců a státních
zástupců a soudních tajemníků a z hlediska těchto cílových skupin má ve srovnání s jinými
oblastmi Plánu vzdělávání Justiční akademie svá specifika. Pro DV bylo naplánováno a
následně schváleno radou Justiční akademie pro rok 2008 10 základních témat, realizovaných
v 41 akcích, na které se přihlásilo 2271 účastníků s tím, že skutečná celková účast byla 1943
účastníků. Počet akcí byl plánován s přihlédnutím k informacím z krajských soudů o aktuálním
počtu vyšších soudních úředníků (880), soudních tajemníků (150) a záměru MSp přijmout během
roku 2008 do pracovního poměru tolik asistentů soudců, aby jejich počet dosáhl 250 osob. Kromě
právnických témat byla do plánu na II. pololetí roku zařazena též 2 témata neprávnická. Jednak
výcvik s počítačovým programem JUSTTARIF, jednak tématika účetnictví. Pravomoci VSÚ po novele
zákona o vyšších soudních úřednících byl jednodenní seminář, který vzhledem k
předpokládanému schválení nové zákonné úpravy postavení a kompetencí VSÚ byl s využitím
regionálních učeben naplánován do 5 běhů. Zájem o účast byl větší než Justiční akademie a Plán
vzdělávání na 2008 předpokládal, proto bylo aktuálně na základě potřeb v resortu
rozhodnuto uspořádat také šestý běh této akce. Přihlásilo se 510 osob a zúčastnilo se celkem
498 osob.
V oblasti civilního práva bylo plánováno a následně realizováno 5 základních
tématických okruhů. Výkon rozhodnutí se jako jednodenní seminář konal ve dvou bězích místo
původně plánovaných dvou běhů semináře k soudním dražbám. Samotné téma soudních dražeb
vynecháno nebylo, jen bylo zhuštěno a zkráceno. V obou bězích se na této akci zúčastnilo celkem
131 osob. V následujícím období je na opakované a četné žádosti účastníků plánován třídenní
seminář k problematice celé agendy E a NcE. Akce na níž jsou kromě VSÚ a soudních
vykonavatelů přizváni též exekutoři a zaměstnanci exekutorských úřadů proběhne na podzim
2008 ve třech bězích. Zaměstnanci v oblasti působnosti MS a KS v Praze budou mít možnost
účastnit se 3.běhu pořádaného na pobočce JA v Praze. Úkony VSÚ v agendě soudních úschov a v
dědickém řízení byla jednodenní vzdělávací akce ve dvou bězích, celkem se účastnilo 136 osob.
Úkony VSÚ a soudního tajemníka v agendě C a Cm byla třídenní akce ve dvou bězích pro
celkem 151 účastníků.
Úkony VSÚ v opatrovnické agendě se jako v předchozím období konal formou
jednodenního semináře ve dvou bězích pro celkem 101 účastníků. V oblasti trestního práva byl na
základě námětů zjištěných v hodnotících listech plánován a následně realizován pouze jediný
základní tématický okruh. Úkony VSÚ v trestním řízení jako třídenní seminář zaměřený na
analýzu praktických poznatků z kontrolní činnosti práce VSÚ na trestním úseku soudů a aplikací
nejnovější novely VKŘ pro okresní, krajské a vrchní soudy. Na plánovaných 90 míst se přihlásili 92
zájemci. Akce se zúčastnily 83 osoby. V oblasti správního práva byly plánovány a následně
realizovány 4 základní tématické okruhy. Plánované počty účastníků následně uváděných

vzdělávacích akcí vycházely z informací o předpokládaném posílení správních úseků KS asistenty
soudců. K tomu však došlo jen minimálně.
Seminář Správní řád a soudní řád správní byl organizován jako dvoudenní vzdělávací
akce pro VSÚ a věnován podrobnému výkladu aktuálního znění správního řádu a soudnímu
řádu správnímu. Na plánovaných 30 míst se přihlásili 20 zájemců. Akce se zúčastnilo 18 osob.
Kasační stížnost a bezplatná obhajoba v azylovém řízení byl jednodenní seminář konaný pro
asistenty soudců a VSÚ v Praze se zaměřením na veškeré úkony VSÚ podílejícího se na přijetí
a postoupení kasační stížnosti, jakož i podmínky svědčící
bezplatné obhajobě v řízení o azylu před soudem. Na plánovaných 45 míst se přihlásili 25 zájemců.
Akce se zúčastnilo 26 osob.
Soudní řád správní a možné problémy při jeho aplikaci byl jednodenní seminář v Praze
pro VSÚ navazující svým programem na dvoudenní lednový seminář. Lektoři se věnovali
aktuálním výkladovým problémům vybraných ustanovení SŘS s použitím příkladů a judikatury. Na
plánovaných 20 míst se přihlásilo 17 zájemců. Akce se zúčastnilo 16 osob.
Kasační stížnost a ustanovení advokáta jako opatrovníka byl jednodenní seminář konaný
v Praze pro asistenty soudců a VSÚ zaměřený na otázky související s obsahem i formálními
náležitostmi kasační stížnosti v případech, kdy je advokát ustanoven jako opatrovník v řízení o
kasační stížnosti, stejně jako podmínky pro jeho odměňování v této pozici. Na plánovaných 20 míst
se přihlásilo 13 zájemců. Akce se zúčastnilo 11 osob.
Cílem třídenního semináře Úkony VSÚ v agendě E a NcE bylo projednat a sjednotit výklad
vybraných ustanovení o. s .ř. a příslušných ustanovení exekučního řádu při jejich aplikaci po
rozhodnutích soudu a při jeho výkonu. Dále byl jeho program zaměřen na spolupráci soudu a
exekutorského úřadu. Účasti byli cestou exekutorské komory přizváni též exekutoři a jejich
zaměstnanci.
Prvního běhu konanéhove Stráži pod Ralskem ve dnech 10. až 12. září se zúčastnily 54
osoby. Druhý běh byl pořádán ve dnech 15. až. 17. října v Kroměříži a zúčastnila se jej 91 osoba.
Třetí běh byl zkušebně organizován jako dvoudenní 12. a 14. listopadu v Praze a zúčastnilo se ho
69 osob. Ve všech bězích tak bylo dohromady 214 účastníků.

TRESTNÍ ŘÍZENÍ se jmenoval čtyřdenní seminář pro asistenty soudců soudů prvního stupně,
jehož cílem bylo upevnit a prohloubit vědomosti a znalosti účastníků o jednotlivých fázích
trestního řízení s uvedením praktických příkladů. Šlo zejména o přípravné řízení trestní, vazební
řízení a rozhodování o vazbě, úkony trestního soudu po podání obžaloby, postup soudu prvního
stupně v trestním řízení podle trestního řádu, řádné opravné prostředky v trestním řízení,
postavení a působnost Probační a mediační služby a její spolupráce se soudy. Dále bylo jednáno o
postavení a působnosti asistenta soudce, protokolujícího úředníka a vyššího soudního úředníka

v trestním řízení. Na praktických příkladech si účastníci procvičili rozhodování o nákladech
trestního řízení.
Celorepublikový seminář se konal ve dnech 23. až 26. září ve Stráži pod Ralskem. Akce
naplánované pro 100 osob se zúčastnil 61 ze 71 přihlášených asistentů soudců.

Úkony VSÚ a soudního tajemníka v agendě C a Cm byly tématem vzdělávací akce, která se
konala mimo původně schválený plán výchovně vzdělávací činnosti jako část B, tj. pokračování
dubnového stejnojmenného semináře. Její dodatečné zařazení bylo vyvoláno zájmem účastníků o
pokračování v probírání aktuální problematiky s poměrně velikou svou šířkou a rozmanitostí,
vyvolávající řadu dotazů a různých názorů i novými pravomocemi, které VSÚ od 1. července získali
ze zákona č.121/2008 Sb. Pro omezenou kapacitu bylo nutno rozdělit část B původního 1. běhu
v Kroměříži. 45 účastníků bylo vzděláváno ve dnech 15. až 17. října v tradičním třídenním režimu.
Jako dvoudenní akce byla realizována i část B původního 2. běhu ve Stráži pod Ralskem. Akce
v Kroměříži se zúčastnili v části B1 42 ze 45 přihlášených účastníků – plná daná kapacita. V části B2
další 51 účastník ze 65 přihlášených, když tentokrát bylo možné přijmou až 70 osob. K účasti do
Stráže se na 70 volných míst přihlásili 62 účastníci, aby se jí nakonec zúčastnily 53 osoby. Celkově
se této dodatečné akce zúčastnilo v obou bězích 146 osob (proti 151 v jarní části ).
Závazky v občanskoprávních a obchodních vztazích – jednodenní seminář pro asistenty
soudců, plánovaný do tří běhů měl za cíl komparaci závazkových vztahů podle OZ a ObchZ
zaměřenou na vybrané druhy smluv a jejich náležitosti. První běh 3. listopadu v Praze byl určen
asistentům a VSÚ z obvodu působnosti MS v Praze, KS v Praze, KS v Plzni a KS v Ústí nad Labem
(kapacita umožnila účast jednotlivců z jižních Čech). Akce plánované pro 100 osob se zúčastnilo 86
z původně 92 přihlášených.
Druhého běhu 11. listopadu v Kroměříži se zúčastnili zaměstnanci soudů z obvodu
působnosti KS v Brně, KS v Hradci Králové, KS v Ostravě a KS v Č.Budějovicích, kteří se nemohli
účastnit 1.běhu v Praze. Proti předpokládanému počtu až 100 účastníků se přihlásily 103 osoby,
aby se jich nakonec zúčastnilo 97.
Třetí běh konaný 20. listopadu pro zaměstnance z oblasti KS v Ostravě. Výhody vzdělávání
v regionální učebně s kapacitou 50 míst využilo 48 z 52 přihlášených osob.
Ve všech třech bězích umožňovala celková kapacita účast až 250 osob. Podle přihlášek to
vypadalo, že bude využita téměř stoprocentně, neboť se přihlásilo 247 osob. Konečný počet
tohoto semináře byl 207 všech účastníků.
Závazky plynoucí z pracovněprávních vztahů – jednodenní seminář pro asistenty soudců,
plánovaný do tří běhů, jehož cílem bylo projednat vybrané aktuální výkladové problémy zákoníku
práce, příp. o. s. ř. týkající se náležitostí, možných důsledků případných vad smluv upravujících
právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a podání soudu, které jsou podnětem pro
vedení sporu plynoucího z pracovněprávních závazků před soudem.

První běh 2. prosince v Praze byl určen zaměstnancům soudů z obvodů působnosti MS
v Praze, KS v Praze, KS v Plzni, KS v Českých Budějovicích a KS v Ústí nad Labem. Akce plánované
pro 80 osob se zúčastnilo 70 z původně 79 přihlášených.
Druhého běhu 9. prosince v Kroměříži se zúčastnili asistenti soudců a VSÚ z obvodů
působnosti KS v Brně a KS v Hradci Králové. Proti předpokládanému počtu až 80 účastníků zejména
z jižní Moravy se přihlásilo jen 29 osob. Nakonec se však zúčastnilo jen 27 asistentů.
Třetí běh konaný 16. prosince pro zájemce z oblasti KS v Ostravě. Tentokrát se
do regionální učebny s kapacitou 50 míst přihlásili 33 asistenti, aby se jich nakonec zúčastnilo 31.
Ve všech třech bězích umožňovala celková kapacita účast až 210 osob. Z celkem 141
přihlášených se tohoto semináře dohromady zúčastnilo 128 osob.
Název Účetní doklady před soudem a práce s nimi nesl osmidenní seminář pořádaný ve
dvou bězích pro asistenty soudců, rozdělený do dvou čtyřdenních částí. Jeho cílem bylo zefektivnit
a sjednotit práci s údaji uvedenými v daňových přiznáních, účetních denících aj. Dále šlo o základní
orientaci v účetních pojmech, specifika účetnictví a účetní evidence; orientaci v účetní uzávěrce.
Zařazeny byly též otázky související s možnostmi posuzování předpokladů a zjišťování
majetkových, finančních a osobních poměrů žadatele o osvobození od soudních poplatků podle §
138 o. s. ř. Součástí kurzu byla též přednáška daňového poradce k orientaci v daňovém přiznání
k dani z příjmu fyzických i právnických osob a cvičení s praktickými příklady a ukázkami. Prvního
běhu ve Stráži pod Ralskem části A ve dnech 7. až 10. října, části B ve dnech 4. až 7. listopadu se
zúčastnilo 27, resp.28 z 35 přihlášených asistentů. Kapacita umožňovala účast až 60
zaměstnancům soudů z okruhů působnosti MS a KS v Praze, KS v Plzni a KS v Ústí n.L.
Druhého běhu v Kroměříži části A ve dnech 21. až 24. října, části B ve dnech 25. až 28.
listopadu se z možných 60 zúčastnilo 42, resp. 40 z 62 původně přihlášených asistentů soudců.
V obou bězích se tak této zcela nové akce, která co do obsahu i rozsahu byla ojedinělá,
zúčastnilo celkem 68 asistentů soudců a soudců.

JUSTTARIF je název počítačového programu, podle nějž byl nazván třídenní seminář-cvičení
s výpočetní technikou pro vyšší soudní úředníky a soudní tajemníky, který se konal v pěti bězích na
dvou místech v Kroměříži a ve Stráži pod Ralskem. Předpokládaný způsob výuky i technické
vybavení JA umožňovaly vždy účast maximálně 15 osob. Cílem kurzu bylo na konkrétních
příkladech zdokonalovat práci těch pracovníků odborného aparátu soudů, kteří již s JUSTTARIFEM
pracují nebo proškolit zaměstnance soudů, kde jej teprve pořídili. Prvního běhu, který se ve dnech
17. až 19. září konal v Kroměříži se z 15 přihlášených zúčastnilo 12 zaměstnanců soudů z oblasti
působnosti KS v Brně.
Druhého běhu, který se ve dnech 29. září až 1. října konal ve Stráži pod Ralskem se z 15
přihlášených zúčastnilo 12 zaměstnanců soudů z oblasti působnosti MS v Praze a KS v Praze.
Třetího běhu, který se ve dnech 29. až 31. října konal ve Stráži pod Ralskem se z 15 přihlášených
zúčastnilo 12 zaměstnanců soudů z oblasti působnosti KS v Plzni a KS Ústí nad Labem.

Čtvrtého běhu, který se ve dnech 26. až 28. listopad konal v Kroměříži se z 11 přihlášených
zúčastnilo 9 zaměstnanců soudů z oblasti působnosti KS v Brně.
Pátého běhu, který se ve dnech 10. až 12. prosince konal v Kroměříži se z 15 přihlášených
zúčastnilo 12 zaměstnanců soudů z oblasti působnosti KS v Brně.
V pěti bězích si tak dovednosti v práci s Justtarifem a znalosti potřebné k správné aplikaci VKŘ
z plánovaných 75 osvojilo celkem 57 osob.

Skladba účastníků – geografické rozložení
Na vzdělávací akce DV jsou do Prahy a do Stráže pod Ralskem zváni zaměstnanci soudů (případně
SZ) v působnosti MS a KS v Praze, KS v Plzni a KS v Ústí n. L., do Kroměříže jsou zváni zaměstnanci
soudů v působnosti KS v Českých Budějovicích, KS v Hradci Králové, KS v Brně a KS v Ostravě.
Profesní složení účastníků
Převážná většina účastníků seminářů DV jsou VSÚ a soudní tajemníci. Dále jsou to asistenti a v
malé míře také justiční čekatelé a soudci.
Žádný ze seminářů pro VSÚ a asistenty soudců nebyl zrušen.
Zcela zaplněno bylo šest vzdělávacích akcí DV:
Pravomoci VSÚ po novele zákona o VSÚ - 1., 2., 3. a 4. běh
Úkony VSÚ v agendě C a Cm 1. běh
Výkon rozhodnutí 3. běh.
Rozdělení vzdělávacích akcí mezi Prahu, Kroměříž a Stráž pod Ralskem a regiony.
Pro DV se z 41 vzdělávacích akcí konalo v Kroměříži 15, v Praze 11, ve Stráži pod
Ralskem 8 a ostatní v regionech (v Ostravě 4 a v Klatovech, Litoměřicích a Hradci
Králové vždy 1)

Akce podle místa
konání
Kroměříž

15

Praha

11

Stráž

8

Ostrava

4

Klatovy

1

Litoměřice

1

Hradec králové

1

CELKEM

41

Rozdělení akcí podle délky trvání:
Jednodenních akcí bylo 21, dvoudenní akce byly 4, třídenních akcí bylo 11 a čtyřdenních 5.

Akce podle délky
trvání
jednodenní

21

dvoudenní

4

třídenní

11

čtyřdenní

5

CELKEM

41

Počet lektorů
1. pololetí: Na 19 akcích DV se podílelo celkem 16 lektorů; tj. 2 soudci NSS, 5 soudců KS, 3 soudci
OS, 2 zaměstnanci MSp, 1 zaměstnanec KS a 2 advokáti a 1 emeritní soudce VS
2. pololetí: na 22 akcích se podílelo celkem 25 lektorů; tj. 5 soudců NS, 2 soudci VS, 3 soudci KS, 1
státní zástupce KSZ, 2 soudci OS, 1 asistent soudce, 1 zaměstnanec MSp, 1 zaměstnanec KS, 1
zaměstnanec OS, 1 úředník PMS, 4 soudní znalci a 3 exekutoři.

Analýza hodnocení vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání
Hodnocení lektorů, předání nové informace, použitelnost informací, zřetelnost výkladu a vlastní
vystupování lektorů se podle klasické pětistupňové školské hodnotící škály v hodnotících
listech pohybovalo mezi stupni 1,06
a 2,6. Známku vyšší než 1,8 obdrželo šest lektorů.
Průměrné hodnocení lektorů bylo 1,35.
Samostatné hodnocení organizace vzdělávacích akcí je zařazeno v samostatné kapitole (str. 62)

I. 7 EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO
V roce 2008 bylo v této oblasti naplánováno celkem 33 akcí, z čehož proběhlo 29
vzdělávacích akcí, na kterých bylo obsazeno 70% plánovaných míst, celkem se vzdělávacích
akcí účastnilo 175 účastníků.

Počet vzdělávacích akcí
Počet vzdělávacích akcí
CELKOVÝ POČET PLÁNOVANÝCH AKCÍ

33

POČET ZRUŠENÝCH AKCÍ

4

Počty účastníků

Počty účastníků

%

CELKOVÝ PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ

1675

100

CELKOVÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ

1544

92

CEKOVÝ POČET SKUTEČNÝCH ÚČASTNÍKŮ

1275

76

Pokud se týče profesního složení účastníků, v naprosté většině převažují soudci a státní
zástupci.
Na základě analýzy potřeb se v této oblasti realizovaly vzdělávací akce zaměřené na
mezinárodní spolupráci trestní, mezinárodní spolupráci civilní, ve kterých byly probírány
praktické otázky rozhodování ve věcech s mezinárodním prvkem. Lektoři seznamovali účastníky
s novinkami z evropské legislativy a účastníkům byly také předávány poznatky ze současné praxe
na poli mezinárodní justiční spolupráce.
Problematika duševního vlastnictví byla lektorsky pokryta zejména Úřadu průmyslového
vlastnictví, který je znám vysokou mírou erudice u svých pracovníků. Semináře byly doplňovány
praktickým pohledem z justice.
Práce s judikaturou již naposledy měla podobu větších akcí. Mladí lektoři z řad soudců a
akademiků podali účastníkům průkopnický pohled na problematiku, které je pro každého soudce
denním chlebem.
V seminářích „Informace o zemích původu“ byly poskytnuty specifické informace pro
azylové soudce, které využijí při posuzování žádostí o azyl z problematických regionů světa.
Seminář Evropské právo se držel tradiční podoby kompaktního shrnutí, což byl požadavek
vyplývající z hodnotících listů. V budoucnu bude mít seminář specifičtější a praktičtější podobu.
V oblasti trestní spolupráce proběhla série regionálních seminářů za účasti zástupce
EUROJUSTu, jejíž význam spočíval v informacích o praktických problémech při realizaci trestní
spolupráce na evropské úrovni. Tato série akcí byla účastníky vysoce oceňována zejména díky její
formě, kdy skupina lektorů osmkrát v roce vycestovala za účastníky do regionů. Došlo tedy

k úspoře času a finančních prostředků. Informace, které zde byly podávány, měly výlučně
charakter zkušeností z praxe, navíc z míst nejpovolanějších.
Ve spolupráci civilní proběhl obecný rámcový seminář a akce na aktuální téma
mezinárodních únosů dětí a v oblasti duševního vlastnictví lze za nejzajímavější považovat akci
zaměřenou na ochranné známky. Další akce již byly standardně každoročně žádaným, a proto
opakovaným programem, přičemž obsah byl aktualizován o nově příchozí poznatky z praxe.
Průměrné hodnocení lektorů i organizačního zabezpečení vzdělávacích akcí evropského a
mezinárodního práva je podle hodnotících listů ve velké většině hodnoceno jako výborné až
velmi dobré, průměrná známka se pohybuje v naprosté většině mezi známkami 1 - 2.
Hodnocení organizace akcí je zařazeno v samostatné kapitole této zprávy (str. )

I. 8 CIZÍ JAZYKY
zaměřené na odbornou terminologii

Značná část odborných jazykových kurzů byla realizována v roce 2008 (zejména v 1.
pololetí) za finanční podpory projektu ESF „Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky
v justici“ v kombinované formě výuky (tzv. blended learning). Kombinovaná forma výuky
účastníkům umožňovala účastnit se prezenční výuky a zároveň, nad rámec prezenční výuky, měli
účastníci možnost s lektory komunikovat on-line prostřednictvím vzdělávacího portálu a
zdokonalovat se formou plnění e-learningových úkolů a cvičení. Tato forma vedení kurzu
výrazným způsobem přispěla ke zvýšení efektivity vynaložených prostředků a intenzita takto
vedených kurzů byla vyšší.
Celkem bylo realizováno 53 kurzů odborné angličtiny, francouzštiny a němčiny, celkem o
179 částech, přičemž jedna část byla zrušena z důvodu nemoci lektora a jedna část z důvodu
nedostačující účasti. Celkem se kurzů účastnilo 427 účastníků. Procento průměrné účasti 67% je
ovlivněno zejména tím, že oproti jiným oblastem vzdělávání jazykové kurzy mají dlouhodobý
charakter a významnou roli zde hraje motivace účastníků kurz dokončit. Následující tabulka a
graf monitorují celkové počty účastníků jazykového vzdělávání v 1. pololetí 2008 podle místa
konání.
Účastníci dle míst
konání
PRAHA

193

BRNO

108

OLOMOUC

44

OSTRAVA

29

ČESKÉ BUDĚJOVICE

8

LITOMĚŘICE

19

HRADEC KRÁLOVÉ

26

CELKEM

427

Výraznou většinu účastníků kurzů tvoří soudci a státní zástupci.
Graf a tabulka ukazuje poměr uskutečněných a zrušených odborných jazykových kurzů. Minimální
procento zrušených jazykových kurzů dokazuje, že v justici je o odborné jazykové vzdělávání stále
velký zájem.

Zrušené jazykové kurzy
CELKOVÝ POČET ČÁSTÍ KURZŮ
POČET ZRUŠENÝCH ČÁSTÍ KURZŮ

179
2

Odborná jazyková výuka probíhala pro tři nejpoužívanější cizí jazyky, realizovaly se kurzy
právní ngličtiny, němčiny a francouzštiny. Jednalo se o kurzy ve třech úrovních a to v úrovni
„udržovací“, v úrovni pokročilí“ a v úrovni „středně pokročilí“. Díky projektu ESF „Prohlubování
jazykových kompetencí pro odborníky v justici“ se podařilo vyškolit lektory odborného právního
jazyka pro regiony, a proto mohly odborné jazykové kurzy probíhat jak centrálně, tak i
regionálně.
U udržovacích kurzů se jednalo o 2 jednodenní části a jednu část třídenní, u kurzů pro
středně pokročilé o 4 jednodenní části.
V druhém pololetí 2008 došlo k rozšíření kurzů o úroveň „pokročilí“, která navazuje na
úroveň „středně pokročilí“. Díky projektu „Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky
v justici“ byla stanovena kritéria pro jednotlivé úrovně odborného jazyka, která vycházejí
zejména z procenta účasti
a z doporučení odborného lektora s cílem zajistit větší
rovnoměrnost v pokročilosti účastníků v jednotlivých studijních skupinách.
Z hodnotících listů odborného jazykového vzdělávání vyplývá, že průměrné hodnocení
lektorů v odborných jazykových kurzech se pohybuje mezi známkami 1 - 1,5. jen ve dvou
případech dosáhlo průměrné hodnocení známky horší než 2,00.
Souhrnné hodnocení organizace vzdělávacích akcí je zařazeno v samostatné kapitole (str. 62)

II. VZDĚLÁVÁNÍ ČEKATELŮ
Justiční akademie připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje výchovně
vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů ( § 129 odst. 2 zákona č. 6 / 2002
Sb., o soudech a soudcích, v platném znění ).Ve své koncepci vzdělávání vychází z předpokladu, že
účelem vzdělávání justičních a právních čekatelů není jen příprava čekatelů k odborné zkoušce, ale
především získání vědomostí a osvojení dovedností a návyků potřebných pro výkon funkce soudce
nebo státního zástupce.
K seznámení čekatelů s průběhem přípravné služby se základními právními předpisy
upravujícími činnost soudů a státních zastupitelství a s etickými principy vztahujícími se k výkonu
funkce soudce a státního zástupce slouží třídenní adaptační kurz. Jeho 5. běhu se v květnu 2008
zúčastnilo jen 43 čekatelů (od prosince 2006 dosud je celková účast 302 čekatelů, z toho 156
justičních a 146 právních). V roce 2009 lze na základě již vyhlášených výběrových řízení
předpokládat, že nově nastoupí maximálně 24 čekatelů ( z toho 16 justičních a 8 právních).
V návaznosti na adaptační kurz se justiční a právní čekatelé v I. roce přípravné služby
zúčastňují čtyř pětidenních vzdělávacích akcí. Jde o přednášky sloužící k prohloubení znalostí a
předávání praktických zkušeností z aplikace hmotného a procesního práva (trestního, občanského,
rodinného, obchodního a pracovního) se zaměřením na typické agendy soudu a státního
zastupitelství, včetně schválených legislativních změn (např. insolvenční zákon) a rovněž na ústavní
a správní soudnictví, Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách a právo
Evropské unie a Evropského společenství, včetně mezinárodní spolupráce ve věcech trestních i
civilních (blíže viz anotace akcí z oboru právo, označených v plánu na rok 2009 jako „I:“).
V roce 2008 se uskutečnily také další běhy dvou pětidenní vzdělávací akce II. roku
přípravné služby, s názvem „Občanské, rodinné, obchodní a správní právo“, která je zaměřena
především na další typické agendy soudu a státního zastupitelství, avšak zabývá se v samostatných
přednáškách též problematikou předběžných opatření a odpovědností státu za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci a s názvem „Trestní právo II.“, která se soustředí na kriminalistiku a s ní
související znalecké dokazování, probační a mediační službu, úlohu advokáta v trestním řízení,
drogovou problematiku a vězeňství, včetně prohlídky věznice s odborným výkladem).
Od podzimu 2008 jsou pořádány také dvě pětidenní vzdělávací akce III. roku přípravné
služby. Akce s názvem „Občanské, obchodní a správní právo III.“ je zaměřena na spory z úvěrů a
jejich zajištění, bytové vlastnictví, společné jmění manželů, dávky důchodového pojištění a aktuální
problémy civilního procesu, úpadkového práva a mezinárodní spolupráce v civilních věcech. Akce
s názvem „Trestní právo III.“ obsahuje nejen přednášky společné pro justiční i právní čekatele
(majetková trestná činnost, aktuální problematika plynoucí z novelizací trestního řádu a trestního
zákona, včetně nového trestního kodexu), ale i oddělenou výuku právních čekatelů (státní
zástupce v konkurzním a insolvenčním řízení a vzájemný vztah těchto řízení s řízením trestním,
vyšetřování konané státními zástupci, pokyny obecné povahy a praktické poznatky z jejich

aplikace) a justičních čekatelů (legislativní aspekty reformy justice, elektronizace justice, vybraná
ustanovení jednacího a kancelářského řádu).
Pro čekatele ve II. až III. roce přípravné služby, případně se zkrácenou dobou přípravné
služby, probíhaly v roce 2008 ještě další běhy vzdělávacích akcí, při kterých jsou využívány
zejména výcvikové metody výuky:
- „Simulované civilní jednání“ - třídenní seminář pro justiční čekatele zaměřený především na
osvojení praktických dovedností při odstraňování vad podání a zejména při přípravě a vedení
soudního jednání v civilních věcech (při využití cvičné jednací síně) pod vedením JUDr. Lenky
Ceplové (s využitím cvičné soudní jednací síně a zvukového i obrazového záznamu).
- „Simulované hlavní líčení“ – třídenní seminář pro justiční a právní čekatele zaměřený na osvojení
praktických dovedností potřebných pro soudce a státního zástupce při přípravě a v průběhu
hlavního líčení. Seminář vedou s využitím cvičné soudní jednací síně JUDr. Luboš Vlasák a JUDr.
Jaroslav Cihlář.
- „Závěrečné soustředění právních čekatelů“ - čtyřdenní seminář pro právní čekatele zaměřený na
trestní právo a přípravu na písemnou část závěrečné odborné zkoušky. V průběhu semináře právní
čekatelé postupně na základě spisů státních zastupitelství a soudů cvičně vypracovávají obžalobu,
usnesení státního zástupce o zastavení, případně podmíněném zastavení trestního stíhání a
odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v trestních věcech. Lektoři, kterými jsou Mgr.
Vladimír Novák, JUDr. Jiří Dlouhý a JUDr. Libor Grygárek, po seznámení se s obsahem spisů a
přečtení písemných prací provádějí jejich individuální zhodnocení ve skupinách a v plénu
zobecnění výsledků s doplňujícím výkladem zaměřeným na řešení procesně právních,případně
hmotně právních problémů,které se obvykle vyskytují v písemné části odborné zkoušky právních
čekatelů.
- „Závěrečné soustředění justičních čekatelů“ – osmidenní seminář pro justiční čekatele
zaměřený na přípravu na písemnou část odborné justiční zkoušky. V průběhu semináře vždy po
úvodním výkladu k problematice rozhodnutí a jeho písemného vyhotovení postupně následuje
cvičné vypracování rozhodnutí ve věci trestní, ve věci správního soudnictví a ve věci
občanskoprávní nebo obchodní (na základě soudních spisů). Lektoři po seznámení se s obsahem
soudních spisů a přečtení písemných prací provádějí jejich individuální zhodnocení ve skupinách a
zobecnění výsledků v plénu. Přehled lektorů tohoto semináře je uveden v plánu na rok 2009.
Lze obecně konstatovat, že všechny shora uvedené akce, spočívající zejména v praktickém cvičení
za účelem osvojování dovedností, jsou mezi čekateli velmi oblíbené a výborně jsou hodnoceni i
jejich lektoři.
Součástí vzdělávání justičních a právních čekatelů jsou také třídenní semináře z aplikované
psychologie, a to I. blok věnovaný základům obecné psychologie,psychologii osobnosti a
komunikaci, II. blok věnovaný komunikaci, sebeprezentaci, rétorice,krizové komunikaci,konfliktu a
některým otázkám spojeným s výslechem (oba bloky vede PhDr. Miroslav Kadlčík) a od podzimu

2008 i III. blok věnovaný komunikaci s médii (pod vedením lektorů PhDr. Jiřího Pondělíčka a JUDr.
Vladimíra Voráčka).
Justiční a právní čekatelé mají také možnost účastnit se jazykových kurzů a kurzů výpočetní
techniky, pořádaných pro soudce a státní zástupce.
Justiční akademie kromě výuky ve svých zařízeních, předává všem čekatelům publikace vhodné
pro jejich profesní přípravu. Jde příručku pro začínající soudce a advokáty s názvem „Klíč k soudní
síni“ autorů Jaromíra Jirsy,Libora Vávry,Kryštofa Janka a Petra Meduny ( LexisNexis Praha 2006 ) a
dále o dvoudílný „Manuál státního zástupce a soudce pro postup v právním styku s cizinou ve
věcech trestních“ autorky Jaroslavy Novotné ( LexisNexis Praha 2007 ).

Ve dnech 22. – 26. září 2008 se v Bukurešti konala akce THEMIS – Initial Training
International Competition, kterou pořádal rumunský National Institute of Magistracy of Romania
(NIM) ve spolupráci s portugalským Centrum justičního vzdělávání ( Centro de Estudos Judiciários
), v rámci Evropské sítě pro justiční přípravu ( European Judicial Training Net work ). Justiční
akademii na této akci reprezentoval tříčlenný tým justičních čekatelek ve složení Mgr. Jana
Glogarová, LL. M. (Krajský soud v Brně), JUDr. Lenka Kulhánková, LL. M. (Krajský soud v Ostravě) a
Mgr. Ing. Radka Suchá (Krajský soud v Hradci Králové) společnou prací psanou v angličtině
s názvem“International Child Abduction and the Practice of the Czech courts“ („Mezinárodní únosy
dětí a praxe českých soudů“). Písemná práce byla předem odeslána pořadateli. Vlastní prezentace
pak probíhala ústně (anglicky a francouzsky) přímo na akci před odbornou mezinárodní porotou a
dalšími zúčastněnými týmy. V konkurenci celkem 17 týmů justičních čekatelů z 15 států Evropy
dokázal náš tým zvítězit nejen v sekci věnované Mezinárodní justiční spolupráci v civilních věcech,
ale spolu s rumunským týmem zvítězit také v celé soutěži.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 42 plánovaných vzdělávacích akcí. Zrušeny byly pouze
další 4 běhy semináře „Simulované civilní jednání“ (na žádost lektorky z pracovních důvodů;
uskutečnily se 4 běhy této akce) a jeden běh semináře „Závěrečné soustředění justičních čekatelů“
( z důvodu hospodárnosti – přihlásili se pouze 2 čekatelé na zářijový termín). Vzdělávací akce
„Obchodní a pracovní právo“ (5. běh) byla z důvodu hospodárnosti z prosince 2008 přeložena na I.
pololetí 2009, aby byla možná i účast nových čekatelů z probíhajících výběrových řízení. Celková
účast na akcích určených pro justiční a právní čekatele v roce 2008 je v absolutních číslech 1295
účastníků (z toho 681 justičních čekatelů, 413 právních čekatelů a 201 asistentů soudců nebo
asistentů státních zástupců) – přitom je třeba vzít v úvahu, že mnozí účastníci se v roce 2008
zúčastnili i několika vzdělávacích akcí a že asistenti se mohli těchto akcí zúčastnit jen v případě, že
plánovaná kapacita nebyla obsazena čekateli.

Počty akcí
počet uskutečněných akcí
počet zrušených akcí
celkový počet plánovaných akcí

36
6
42

O účasti čekatelů na jednotlivých vzdělávacích akcích primárně rozhoduje jejich zaměstnavatel,
zejména s přihlédnutím k rozvrhu jejich přípravné služby (čekatelské praxe). Justiční akademie
zasílá personálním útvarům pozvánky, programy a přihlášky na jednotlivé akce, s poukazem na
příslušné webové stránky, kde je uveřejněn nejen plán vzdělávacích akcí na daný rok (včetně
pozvánek, programů a přihlášek), ale také chronologický přehled vzdělávacích akcí pro čekatele na
daný rok.

Celkové počty účastníků
justiční čekatelé

681

právní čekatelé

413

asistenti

201

CELKEM

1295

Rozdělení uskutečněných akcí podle délky: celkem akcí 42
osmidenní akce: 2
pětidenní akce: 13
čtyřdenní akce: 3
třídenní akce: 24

Přehled akcí konaných pro justiční a právní čekatele v roce 2008 a účast na nich zobrazuje
připojená tabulka.

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ČEKATELE A ÚČAST NA NICH
LEDEN - PROSINEC 2008

Vzdělávací akce

Plánovaná Skutečná Justiční Právní
kapacita
účast čekatelé čekatelé Asistenti

Simulované civilní jednání -1. běh

30

11

11

0

0

Simulované hlavní líčení - 3. běh

30

23

7

15

1

Simulované hlavní líčení - 4. běh

30

12

5

7

0

Občanské a rodinné právo - 3. běh

70

71

48

9

14

Občanské, rodinné, obchodní a
správní právo - 3. běh

70

47

19

10

18

Aplikovaná psychologie I. - 12. běh

18

9

7

1

1

Aplikovaná psychologie II. - 3. běh

18

11

3

8

0

Aplikovaná psychologie II. - 4. běh

18

11

4

7

0

Evropské a komunitární právo - 3.
běh

70

46

23

19

4

Simulované civilní jednání -3. běh

30

25

25

0

0

100

47

23

13

11

Závěrečné soustředění právních
čekatelů - 3. běh

30

21

0

21

0

Aplikovaná psychologie I. - 13. běh

18

12

11

1

0

Trestní právo II. - 3. běh

70

64

33

23

8

Simulované civilní jednání - 5. běh

30

22

16

0

6

Aplikovaná psychologie II. 5. běh

18

17

10

7

0

110

103

50

25

28

30

24

13

0

11

Trestní právo - 4. běh

Obchodní a pracovní právo - 4. běh
Závěrečné soustředění justičních
čekatelů - 2. běh

Vzdělávací akce

Plánovaná Skutečná Justiční Právní
kapacita
účast čekatelé čekatelé Asistenti

Simulované hlavní líčení - 5. běh

30

22

10

12

0

Simulované hlavní líčení - 6. běh

22

16

12

4

0

Evropské a komunitární právo - 4.
běh

70

68

39

21

8

Adaptační kurz - 5. běh

58

43

24

19

0

Aplikovaná psychologie II. - 6. běh

18

16

9

7

0

Občanské a rodinné právo - 4. běh

100

90

32

27

31

Občanské, rodinné, obchodní a
správní právo II. - 4. běh

60

59+6

38

19

2+6

Občanské, obchodní a správní právo
III. - 1. běh

80

78

38

25

15

Závěrečné soustředění právních
čekatelů - 4. běh

30

9

0

9

0

Aplikovaná psychologie II. - 7. běh

15

12

8

1

3

Aplikovaná psychologie I. - 14. běh

15

15

12

3

0

Závěrečné soustředění justičních
čekatelů - 3. běh- ZRUŠENO

30

0

0

0

0

Aplikovaná psychologie III. - 1. běh

15

12

0

12

0

Trestní právo III. - 1. běh

80

67

35

21

11

Trestní právo II. - 4. běh

44

40

24

10

6

Simulované civilní jednání - 7. běh

18

19

19

0

0

Aplikovaná psychologie II. - 7. běh

15

12

8

2

2

Vzdělávací akce

Plánovaná Skutečná Justiční Právní
kapacita
účast čekatelé čekatelé Asistenti

Aplikovaná psychologie III.- 1. běh

15

12

7

5

0

Simulované hlavní líčení - 7. běh

18

21

15

6

0

Simulované hlavní líčení - 8. běh

18

23

10

10

3

Aplikovaná psychologie II. - 9. běh

15

8

6

2

0

Trestní právo II. - 5. běh

44

26

9

14

3

Závěrečné soustředění justičních
čekatelů - 4. běh

30

23

16

0

7

Simulované civilní jednání- ZRUŠENO

18

0

0

0

0

Aplikovaná psychologie I. - 15. běh

15

10

2

6

2

Obchodní a pracovní právo –
ZRUŠENO

80

0

0

0

0

Závěrečné soustředění právních
čekatelů - 5. běh

30

12

0

12

0

1 773

1 295

681

413

201

CELKEM

Na základě hodnotících listů lze ke vzdělávání justičních a právních čekatelů v roce 2008
konstatovat, že účastníci vzdělávání hodnotí kladně organizaci vzdělávání, u lektorů účastníci
upřednostňují předávání praktických zkušeností, včetně konkrétních příkladů z praxe před
výkladem zákona spojeným s citacemi jeho ustanovení. Z hodnotících listů vyplývá, že účastníci ve
velké většině velmi pozitivně hodnotí celkovou koncepci vzdělávání čekatelů a její organizační
zabezpečení, dále také odbornou úroveň lektorů a velmi oceňují, když někteří lektoři
prostřednictvím Justiční akademie poskytnou ke studijním účelům v elektronické podobě teze své
přednášky nebo jiné materiály. Hodnocení organizace akcí je zařazeno v samostatné kapitole této
zprávy.

III. KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYŠŠÍCH SOUDNÍCH
ÚŘEDNÍKŮ
Postavení vyšších soudních úředníků (dále jen VSÚ), rozsah jejich činnosti a základní
charakteristika jejich studia je předmětem úpravy zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, který zrušil zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších
soudních úřednících. Nový zákon výrazně posiluje samostatné rozhodovací pravomoci vyšších
soudních úředníků s cílem zajistit, aby zejména na soudech prvního stupně mohli rozhodovat
naprostou většinu věcí soudu.
V roce 2008 a 2009 organizuje Ministerstvo spravedlnosti na Justiční akademii řádné
studium a zkrácené studium vyšších soudních úředníků, včetně závěrečných zkoušek. Obsah,
rozsah a časový rozvrh výuky řádného i zkráceného studia VSÚ je stanoven Justiční akademií
plánem výuky na základě Ministerstvem spravedlnosti schváleného studijního programu. Studium
vyšších soudních úředníků je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní
části. Závěrečné zkoušce jsou povinni se podrobit všichni účastníci studia. Úspěšným ukončením
studia získá zaměstnanec soudu kvalifikační předpoklad pro výkon funkce vyššího soudního
úředníka.
Ve školním roce 2008/2009 bylo zařazeno do studia VSÚ na Justiční akademii celkem 167
účastníků studia vyšších soudních úředníků, z toho:
26 do II. ročníku řádného studia VSÚ,
27 do III. ročníku řádného studia VSÚ,
114 do zkráceného studia VSÚ (40 do 1. běhu, 74 do 2. běhu).
VSÚ - Počty studentů
2008/2009
II. Ročník ŘS

26

III. Ročník ŘS

27

Zkrácené studium I. běh

40

Zkrácené studium II. Běh

74

CELKEM

167

Řádné studium VSÚ je realizováno jako tříleté studium, zahrnující z poloviny teoretickou
výuku na Justiční akademii a z poloviny praktickou přípravu u soudů, u nichž jsou účastníci studia
zaměstnáni. V souladu se plánem výuky a plánem praktické přípravy absolvují účastníci studia
praktickou přípravu postupně na všech úsecích činnosti soudu, vždy v časové návaznosti na
teoretickou výuku v příslušném roce studia.
Zkrácené studium VSÚ je určeno soudním tajemníkům a zahrnuje teoretické studium
v délce 12 měsíců, které sestává z deseti týdenních studijních soustředění a individuálního studia a
je ukončeno závěrečnou zkouškou. V měsících červenci a srpnu se studijní soustředění nekonají.
Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo, že v roce 2009 budou organizovány celkem dva studijní běhy
zkráceného studia vyšších soudních úředníků dle § 26 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a provedlo rozdělení celkem 114 přijatých
účastníků do dvou studijních běhů. Výuka 1. studijního běhu probíhá v Kroměříži a výuka 2.
studijního běhu je realizována v Zotavovně Vězeňské služby ČR v Praze. Výuka byla zahájena v
lednu 2009, závěrečné zkoušky obou běhů zkráceného studia proběhnou v lednu 2010.
Účastníci II. ročníku řádného studia VSÚ dle plánu výuky druhou část teoretické výuky
zahájili dne 5. 1. 2009 a ukončí dne 26. 6. 2009 (tj. 22 týdnů výuky + 3 týdny zkouškového období).
Druhá část praktické přípravy je plánována od 29. 6. 2009 do 25. 9. 2009.
Účastníci III. ročníku řádného studia VSÚ dle plánu výuky třetí část teoretické výuky zahájili
dne 29. 9. 2008 a ukončili dne 30. 1. 2009. Od 2. 2. 2009 probíhá třetí část praktické přípravy III.
ročníku, která potrvá do 21. 8. 2009. Nad rámec výuky jsou plánovány v červnu 2009 konzultace k
závěrečným zkouškám zaměřené na vybrané partie studijních předmětů, z nichž se skládá
závěrečná zkouška VSÚ (ústavní právo a organizace soudnictví, občanské právo hmotné a procesní,
pracovní právo, rodinné právo, trestní právo hmotné a procesní, obchodní právo, jednací řád,
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy). Závěrečné zkoušky třetího ročníku
řádného studia VSÚ se budou konat 24. až 27. srpna 2009.

Ve dnech 25. až 28. srpna 2008 proběhly na Justiční akademii závěrečné zkoušky, ukončující
řádné studium vyšších soudních úředníků, které bylo realizováno v letech 2005 až 2008. Jednalo se
o ročník, který jako druhý celé studium realizoval ve čtrnáctidenních blocích teoretické výuky na
Justiční akademii, střídané se zaměstnáním na soudě. Ke zkouškám bylo pozváno celkem 37
účastníků III. ročníku řádného studia. Úspěšných v řádném termínu bylo 32 účastníků studia. Ve
dnech 1. a 2. prosince 2008 se konaly opravné závěrečné zkoušky, které úspěšně absolvovalo
všech 5 účastnic studia, které neuspěly v řádném termínu.
Členové zkušebních komisí v rámci konečného hodnocení průběhu zkoušek konstatovali
náročnost studia vyšších soudních úředníků a skutečnost, že výsledky závěrečných zkoušek odráží
studijní výsledky účastníků studia během studia. Členové komisí se shodli na tom, že studium a
závěrečné zkoušky jsou přes jejich vysokou náročnost zpravidla nedoceněny, proto by měla
Justiční akademie usilovat o to, aby měli absolventi studia VSÚ možnost dosáhnout na titul Bc.
zkrácenou formou.
Souhrnné výsledky řádného a opravného termínu závěrečných zkoušek řádného studia VSÚ v r.
2008:
13 výtečně způsobilých
11 velmi dobře způsobilých
13 způsobilých

První ročník řádného studia VSÚ nebyl na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti
otevřen z důvodu otevření bakalářského studijního programu právní specializace studijního
oboru vyšší justiční úředník na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (rozhodnutí
MŠMT ze dne 3. července 2008). Přijímací zkoušky k bakalářskému studiu se konaly dne 3. září
2008 v Justiční akademii v Kroměříži, kde probíhá také výuka. Studium je tříleté, realizované
prezenční formou, každý ročník zahrnuje zimní a letní semestr, zakončený zkouškovým obdobím.

Zimní semestr zahrnoval 13 týdnů výuky (22. 9. 2008 až 19. 12. 2008) a zkouškové období (5. 1.
2009 až 13. 2. 2009). Nyní probíhá letní semestr, který zahrnuje 13 týdnů výuky (16. 2. 2009 až 15.
5. 2009) a zkouškové období (18. 5. 2009 až 30. 6. 2009). Absolventi bakalářského studijního
programu budou znalostně i dovednostně připraveni na výkon funkce vyššího soudního úředníka a
vyššího úředníka státního zastupitelství.
Ve druhém pololetí roku 2008 Justiční akademie pokračovala spolu s Ministerstvem
spravedlnosti v jednáních o spolupráci též s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na
přípravě podkladů pro akreditaci bakalářského studijního programu právní specializace studijního
oboru vyšší justiční úředník v kombinované formě, který je určen především absolventům studia
VSÚ na Justiční akademii a Justiční škole od roku 1995 dosud.
Ministerstvo spravedlnosti v současné době uvažuje o otevření řádného studia vyšších
úředníků státních zastupitelství, s jejichž vzděláváním prostřednictvím Justiční akademie počítá
zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.
Při tvorbě studijního programu pro tuto novou cílovou skupiny vzdělávání Justiční akademie
využije zkušeností, která získala s resortním vzděláváním VSÚ.
Justiční akademie na základě požadavků Ministerstva spravedlnosti každoročně zajišťuje
výukové a ubytovací prostory pro realizaci kvalifikačních kurzů a odborných zkoušek
protokolujících úředníků (viz č.j. 467/08-JA, 1246/08-JA). Odborná zkouška zahrnuje vždy písemný
test, sepsání protokolu o hlavním líčení a ústní zkoušku k ověření odborných znalostí účastníků
zkoušky. V prvním pololetí roku 2008 proběhl kvalifikační kurz ve dnech 28. až 30. května 2008 a
odborné zkoušky ve dnech 26. a 27. června 2008. Tohoto kvalifikačního kurzu a odborných zkoušek
k získání kvalifikace protokolujícího úředníka se zúčastnilo celkem 59 zaměstnanců soudů. Ve
druhém pololetí roku 2008 proběhl další kvalifikační kurz na dny 11. až 13. listopadu 2008 a
odborné zkoušky na dny 11. a 12. prosince 2008. Tohoto kvalifikačního kurzu a odborných zkoušek
k získání kvalifikace protokolujícího úředníka se zúčastnilo celkem 80 zaměstnanců soudů.

IV. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH
AKCÍ
Celkově lze říci, že organizace seminářů je účastníky hodnocena velice dobře. Pro
přehlednost jsme rozdělili hodnocení podle organizačního zajištění seminářů, kvality ubytování,
kvality jídla, kulturnost stravovacího prostředí, technické vybavení učeben, kvalita studijních
materiálů, chování a přístup zaměstnanců Justiční akademie.

1) Organizační zajištění seminářů
Celkové organizační zajištění seminářů zaznamenalo v hodnoceném období leden – prosinec 2008
průměrnou hodnotu od 1,36 do 1,41. Celkové hodnocení je velmi dobré, dokonce došlo vzhledem
k minulému období k určitému zlepšení.
2) Kvalita ubytování
Ubytování bylo ve sledovaném období hodnoceno velmi dobře a dosáhlo průměrné hodnoty od
1,26 do 1,88
3) Kvalita stravování
Hodnocení kvality jídla dosáhlo průměrné hodnoty od 1,9 do 2,5.
4) Kulturnost stravovacího prostředí
Průměrné hodnocení kulturnosti stravovacího prostředí dosahuje za období leden – prosinec 2008
hodnoty od 2,2 do 2,33.
Řešením, které v rámci současných možností zcela jistě zlepší hodnocení je dohoda vedení JA
s vedením jídelny, která stanovuje doporučené časy ke stravování a řeší i odstraňování zbytků jídla
z talířů, které budou zajišťovat pracovnice jídelny. Výtky také směřují ke stravování v Praze, kde se
stravování uskutečňuje v aule s ne příliš vhodným sezením a stolováním.
5) Technické vybavení učeben
V hodnoceném období došlo k určitému zlepšení na průměrnou hodnotu od 1,26 do 1,43.
Největší problém v Praze představovala v uplynulém období nestálost internetového připojení
zejm. na počítačích, které jsou využívány pro prezentace lektorů. Pokud spojení často vypadává,
velmi výrazně to ovlivňuje kvalitu semináře, v případě že se při jeho realizaci počítá s prací na
internetu a s webovými stránkami. Další připomínky jsou ke klimatizaci a větrání v přednáškovém
sálu v budově C v Kroměříži.

6) Kvalita studijních materiálů
Hodnocení kvality studijních materiálů se neustále zlepšuje a to i přesto, že se často stává, že
lektoři nabídnou své přípravy nebo materiály k dispozici až po určité době po semináři. To
znamená, že v době hodnocení – tj. vyplňování hodnotících listů nemají účastníci k dispozici
materiály žádné, což se projeví v negativním hodnocení této otázky.
Průměrné hodnocení sledovaného parametru dosahuje za období leden-prosinec 2008 hodnoty od
1,43 do 1,77 .
Postupně pracujeme na zlepšování servisu poskytování studijních materiálů. Snažíme využívat
vyvěšování materiálů lektorů v zaheslované podobě na www stránkách Justiční akademie po
uskutečnění vzdělávací akce. V tomto směru lze zaznamenat, že se vyvěsilo
na www stránkách větší množství materiálů než v předchozích obdobích. Poskytování studijních
materiálů předem by bylo důležité v případě rostoucího důrazu na interaktivnost seminářů –
pokud by prostorové, personální a zejména ekonomické možnosti Justiční akademie dovolovaly
pořádání seminářů s menším počtem účastníků.
7) Chování a přístup zaměstnanců Justiční akademie
Tradičně nejlépe hodnocená oblast. Hodnocení v této oblasti se pohybuje průměrně od 1,13 do
1,43.

V. SMLOUVY O SPOLUPRÁCI S PARTNERY
VZDĚLÁVACÍ AKCE JUSTIČNÍ AKADEMIE S PARTNERY
Justiční akademie (JA) uzavřela ve 2. pololetí 2008 smlouvy o spolupráci s významnými
institucemi. Na základě společného zájmu se Justiční akademie a partneři rozhodli vzájemně
spolupracovat, zejména při organizování a zabezpečování celoživotního právního vzdělávání
v rámci jejich působností. Všechny plánované partnerské vzdělávací akce jsou předkládány k
souhlasu Radě Justiční akademie.

1) Mezinárodní dohoda se slovenskou Justiční akademií
Dne 24. 7. 2008 byla uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi českou Justiční
akademií a slovenskou Justiční akademií. Na základě společného zájmu a této partnerské smlouvy
se budou realizovat partnerské semináře, projekty a justiční výměnné pobyty.
2) Smlouva s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
Dne 29. 7. 2008 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR, Justiční
akademií a Universitou Palackého v Olomouci při zabezpečení bakalářského studijního programu
právní specializace, studijní obor: Vyšší justiční úředník, akreditovaném na PF UP. V akademickém
roce 2008/09 v tomto programu studuje 70 studentů, výuka se realizuje na Justiční akademii v
Kroměříži.
Pro účely kombinovaného studia se připravuje smlouva s Právnickou fakultou Masarykovy
university v Brně.
3) Partnerská spolupráce s Českou advokátní komorou
Dne 29. září 2008 uzavřela Justiční akademie Smlouvu o partnerství s ČAK. Smlouva předpokládá
pořádání společných vzdělávacích akcí, zejména pro advokátní a právní čekatele, vzájemné
předávání zkušeností, rozšiřování lektorského týmu a další aktivity.
Dne 9. října 2008 proběhl v pražském pracovišti Justiční akademie v Hybernské ulici seminář
pořádaný v partnerství Justiční a akademie a České advokátní komory. Seminář řešil problematiku
operativně pátracích prostředků a jako lektoři na něm vystoupili JUDr. Lenka Bradáčová
z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, JUDr. Antonín Draštík z Nejvyššího soudu ČR,
advokát JUDr. Tomáš Sokol a major Petr Flejšer z Policie ČR. Semináře se zúčastnilo 92 posluchačů,
z tohoto počtu bylo 48 soudců a státních zástupců, 42 advokátů a advokátních koncipientů, 2
účastníci z Ministerstva spravedlnosti a 2 zástupci policie.
Dne 7. listopadu 2008 uspořádala Justiční akademie ve spolupráci s Českou advokátní komorou a
Akademií evropského práva ERA mezinárodní seminář na téma Současný vývoj v komunitárním i

českém soutěžním právu. Tento jednodenní seminář se zaměřoval na novinky v oblasti práva
hospodářské soutěže a představil konkrétní úvahy o nejvýznamnějších trendech evropských
protimonopolních pravidel. Stěžejní projevy přednesli lektor ERA Tomasz Kamer a dr. Robert
Neruda, místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Semináře, tlumočeného do
českého a anglického jazyka, se zúčastnilo více téměř sedm desítek představitelů justice a
advokacie a účastníci živou diskusí trvající až do pozdních odpoledních hodin ukázali, že je zvolené
téma oslovilo.
Dne 18. 12. 2008 byl v partnerství JA a ČAK pořádán seminář Evropský soud pro lidská práva a
Česká republika. Obsah semináře byl mj. zaměřen na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská
práva, problematiku vyhošťování, na novinky z české judikatury ESLP, podání stížnosti a jednotlivé
části řízení před ESLP, projednání stížnosti v pilotním řízení a na aktuality z hlediska vládního
zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP.

4) Partnerská spolupráce s Unií státních zástupců
Dne 29. září 2008 uzavřela Justiční akademie Smlouvu o partnerství s Unií státních zástupců.

5) Partnerská spolupráce s Komorou soudních tlumočníků ČR
Dne 9. října 2008 uzavřely ředitelka Justiční akademie a předsedkyně představenstva Komory
soudních tlumočníků ČR dr. Jana Schovancová smlouvu o spolupráci, na jejímž základě se oba
subjekty dohodly na spolupořádání vzdělávacích akcí. Dohoda potvrzuje již probíhající spolupráci,
která by se v budoucnu měla ještě více rozvíjet s ohledem na předpokládanou novelu zákona o
soudních tlumočnících. První společnou akcí po podpisu smlouvy byl seminář zabývající se
problematikou spisovné češtiny dne 29. listopadu 2008 v pražském pracovišti Justiční akademie.

6) Partnerská spolupráce s Komorou specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice
Dne 16. 10. 2008 Justiční akademie uzavřela Smlouvu o spolupráci s Komorou specialistů pro
krizové řízení a insolvenci v České republice

7) Partnerská spolupráce se Soudcovskou unií České republiky
Dne 20. 10. 2008 Justiční akademie uzavřela Smlouvu o spolupráci se Soudcovskou unií České
republiky.

8) Partnerská spolupráce s Notářskou komorou České republiky
Dne 21. 10. 2008 Justiční akademie uzavřela Smlouvu s Notářskou komorou České republiky.

9) Partnerská spolupráce s Exekutorskou komorou
V říjnu 23. 10. 2008 uzavřela Justiční akademie Smlouvu o spolupráci se stavovskou organizací
soudních exekutorů - Exekutorskou komorou.

10) Partnerská spolupráce s Jednotou českých právníků
V současné době je připravena smlouva o partnerské spolupráci s Jednotou českých právníků.

VI. VZDĚLÁVACÍ AKCE SE ZAHRANIČNÍM PRVKEM
Akce Justiční akademie s mezinárodním prvkem lze rozdělit do 2 základních skupin.
1. skupina: konference a výměnné stáže pořádané ve spolupráci Justiční akademie a zahraniční
instituce (zahraniční instituce se ve většině případů podílejí i na spolufinancování vzdělávací
akce),
2. skupina: vzdělávací akce v zahraničí pořádané zahraničními vzdělávacími institucemi, na kterých
se prostřednictvím Justiční akademie účastní odborníci z justice.
Justiční akademie se aktivně zapojuje v mezinárodních vzdělávacích justičních sítích, a to v
Evropské justiční vzdělávací síti (EJTN) a v Lisabonské síti. JA je za Českou republiku členem v EJTN.
JA ve spolupráci s EJTN v roce 2008 vysílá v rámci Evropského justičního výměnného programu
(tzv. EJTN Judicial Exchange Programme) české soudce a státní zástupce na justiční výměnné
stáže do evropských států a přijímá soudce a státní zástupce z evropských zemích. Česká
republika plánovala přijmout celkem 9 zahraničních soudců a státních zástupců a k vyslání bylo
vybráno celkem 19 českých soudců a státních zástupců. Cílem programu je zvýšit vzájemnou
informovanost o systémech justice v členských zemích, což by mělo přispět ke zkvalitnění
mezinárodní justiční spolupráce. Program je financován Evropskou komisí a celkem se pro rok
2008 plánuje výměna přes 350 osob v rámci celé EU. Výměnný program byl částečně postižen
finančními problémy na straně EJTN, což znamenalo, že zhruba 1/3 výměnných pobytů se
v letošním roce neuskutečnila. Zástupci Justiční akademie aktivně pracovali ve dvou pracovních
skupinách skupiny EJTN (EJTN Working Groups).
Další Generální shromáždění EJTN se uskuteční v Praze v 1. pol. 2009, jeho hlavním
organizátorem spolu s EJTN bude JA. − EJTN ocenila nový systém odborné jazykové výuky,
který Justiční akademie díky úspěšnému projektu „Prohlubování jazykových kompetencí pro
odborníky v justici“ financovanému z prostředků EU využila v Plánu vzdělávání v 1. pol. 2008.
V 1. pol. 2008 byla z důvodu ukončení financování pro Českou republiku uzavřena
dlouholetá intenzivní spolupráce s agenturou TAIEX. Jednalo se o několikaleté období, ve kterém
probíhalo vždy několik společných akcí ročně se zaměřením na evropská témata. Tuto spolupráci
lze hodnotit jako velmi úspěšnou, mezi přednášející se objevili významní představitelé Evropské
unie, pracovníci Evropské komise a také významní evropští soudci a státní zástupci. − V březnu
2008, v rámci vzdělávací akce na téma „Průmyslové vlastnictví“ pořádané společně s MSp,
navštívila Justiční akademii bavorská ministryně spravedlnosti, dr. Beate Merk s doprovodem
a pan Dr. Heinz-Bernd Wabnitz, generální prokurátor v Bamberku.
V dubnu 2008 se uskutečnila návštěva delegace českých studentů studia vyšších soudních
úředníků na JA a pedagogů v rámci bilaterální spolupráce s Fachhochschule Schwetzingen. Čeští
studenti a pedagogové měli možnost poznat, jak probíhá studium obdobné problematiky v
Německu, němečtí studenti 41 byli seznámeni se základními fakty o Justiční akademii a systému
vzdělávání na JA.

V měsíci dubnu navštívila Justiční akademii v Kroměříži a v Praze delegace albánských
soudců, pracovníků ministerstva a albánské Justiční akademie. V rámci návštěvy proběhla
diskuse s českými soudci a státními zástupci a také s pracovníky Justiční akademie jednak
obecně o problematice soudnictví a o legislativě, ale také o otázkách vzdělávání v justici.
Návštěva se uskutečnila v rámci projektu financovaného Radou Evropy a ohlas byl velmi pozitivní.
Velmi úspěšnou vzdělávací akcí byl kurz odborné angličtiny „Legal English Course“
organizovaný Justiční akademií a Edinburghskou univerzitou v měsíci dubnu v Edinburghu díky
finanční podpoře projektu „Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky v justici“.
Týdenního specializovaného kurzu právní angličtiny se účastnilo 18 účastníků z resortu justice.
Dne 19. května 2008 navštívil Justiční akademii v Kroměříži velvyslanec Spojených států
amerických v České republice, pan Richard W. Graber. Hlavním účelem návštěvy bylo přednést
přednášku v anglickém jazyce na téma „Transparency, Judicial Reform“ (Transparentnost, Reforma
justice). Posluchači byli justiční a právní čekatelé a účastníci studia VSÚ. Návštěva amerického
velvyslance se setkala s velkým ohlasem.
V měsíci říjnu přijala Justiční akademie v Kroměříži delegaci partnerské školy z německé
Míšněběhem podzimu se uskutečnily 2 kratší prezentace systému justice s vzdělávání v justici
budoucím německým VSÚ a čekatelům obdobná prezentace byla poskytnuta v měsíci listopadu
delegaci čínských soudců

VII. PARTICIPACE NA EVROPSKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH
Aktivní zapojení Justiční akademie do evropských projektů v roce 2008
Projekt E-learningové vzdělávání pro resort justice (E-learning Education for Judiciary),
projekt č. CZ0056, byl připravený JA a úspěšně přijatý k finanční podpoře v roce 2007 v rámci 1.
výzvy Finančního mechanismu Norska, priorita 7.3 „Posílení vzdělávacího systému v sektoru
spravedlnosti“. Cílem projektu, který probíhal v 1. pol. roku 2008 ve své přípravné fázi a
fakticky se začal realizovat ve 2. pololetí je zejména modernizovat vzdělávací systém v justici, a
to posílením distančního charakteru výuky prostřednictvím využití moderních vzdělávacích
technologií formou e-learningu, blended learningu s využitím vícedruhových médií a připravit
kvalitní výukové materiály pro distanční formy výuky.
Projekt Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky v justici (Legal Language
Competences for Judiciary), projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0279. Tento projekt, ve kterém je
Justiční akademie partnerem byl v období červenec 2006 - červen 2008 finančně podporovaný
Evropskou unií z ESF (European Social Fund) a realizovaný ve spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Projekt byl
zaměřen na dvě oblasti – na vzdělávání vzdělavatelů, kteří byli v rámci projektu vyškoleni v
odborné právní terminologii a metodice odborného jazyka a na přípravu sylabů a studijních
materiálů a realizaci kurzů pro kombinovanou formu výuky (blended learning) v rámci
odborného jazykového vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších profesních kategorií
působících v resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky. V rámci projektu bylo
financováno vyškolení 14 vzdělavatelů odborného právního jazyka tak, aby výuka odborného
jazyka mohla být v regionálních učebnách Justiční akademie zabezpečována kvalitními lektory
odborného jazyka. V realizační fázi projektu se díky projektovým finančním prostředkům
vzdělávalo v kurzech anglického a francouzského odborného právního jazyka v období 2007-2008
více než 500 soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců justice. Tento projekt si získal
národní i mezinárodní uznání a ocenění v rámci EJTN, na jeho základě v současné době
připravuje EJTN projekt odborného jazykového vzdělávání pro evropské státy.
Program HELP, ve kterém je Justiční akademie partnerem, je vzdělávací program Rady Evropy,
resp. Lisabonské justiční sítě. Cílem programu HELP je integrovat standardy ECHR tak jak jsou
interpretovány v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku do národních
vzdělávacích plánů pro soudce a státní zástupce a připravit za tímto účelem vzdělávací materiály.
Program THEMIS je vzdělávací program určený pro čekatele. Tříčlenný tým úspěšně prezentoval
svou práci na soutěži čekatelů v rámci THEMIS – Initial Training International Competition, kterou
ve dnech 22. - 26. září 2008 v Bukurešti pořádal rumunský National Institute of Magistracy of
Romania (NIM) ve spolupráci s EJTN a portugalským Centrum justičního vzdělávání (Centro de
Estudos Judiciários) a získal jednu z hlavních cen (podrobněji v sekci „Vzdělávání čekatelů“.

Zpráva
odboru ekonomického

I. Věcné vyhodnocení splnění priorit státního rozpočtu
Rozpočet Justiční akademie (dále jen „akademie“) na rok 2008 byl stanoven dopisem č.j.
1/2008-EO-R/1 ze dne 8. ledna 2008. Členění rozpočtu bylo provedeno v předpokladu s potřebami
k zabezpečení provozu akademie a hlavních úkolů v oblasti vzdělávání pro rok 2008.

Při určení výše finančních prostředků u jednotlivých položek bylo vycházeno ze
schváleného rozpisu rozpočtu ostatních běžných výdajů na rok 2008 a z návrhu rozpočtu věcných
výdajů na rok 2008.

Rozpisem ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008 byly závaznými ukazateli stanoveny :
- příjmy celkem
- investiční výdaje celkem
z toho :

systémové dotace
individuální dotace

- neinvestiční výdaje celkem
z toho :

rozpočet výdajů na podseskupení položek
mzdové prostředky celkem
pojistné a příděl do FKSP
výdaje na pohoštění a dary
výdaje na ISPROFIN

příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby
(tis. Kč)
Skutečnost
UKAZATEL
2007

Schválený
rozpočet
2008

Upravený Skutečnost
rozpočet

2008

%
Plnění

2008
211 – Příjmy z vlastní činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

231,31

500,00

243,15

261,82

107,68%

2,04

0,00

1,95

2,33

119,46%

42,80

0,00

0,55

0,55

100,00%

161,96

0,00

164,85

167,02

101,32%

0,00

0,00

138,50

138,50

100,00%

413 – Převody z fondů OSS

2 000,00

0,00

0,00

161,00

0,00%

Příjmy celkem

2 438,11

500,00

549,00

731,22

133,19%

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
3113 – Příjmy z prodeje ostatního
HDM

501+502 – Platy zaměstnanců a
ostatní
22 216,80

22 785,00 23 419,00 23 095,08

98,62%

503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

6 620,80

7 975,00

8 197,00

6 663,79

81,30%

513 - Nákupy materiálu

5 966,76

4 332,00

4 577,00

4 485,79

98,01%

514 – Úroky a ostatní fin.výdaje

37,02

25,00

23,00

22,68

98,62%

515 – Nákup vody, paliv a energií

3 825,81

5 240,00

4 585,00

4 512,65

98,42%

516 – Nákup služeb

13 576,80

10 373,00 14 895,00 13 854,21

93,01%

517 – Ostatní nákupy

5 768,60

6 100,00

4 639,60

4 391,86

94,66%

518 – Poskytnuté zálohy

-0,36

50,00

0,00

0,58

0,00%

519 - Výdaje související s neinvest.
nákupy, přísp., náhrady a

6,76

0,00

80,40

80,22

99,78%

platby za provedenou
práci

věc. dary.
51- Neinvestiční nákupy a
související výdaje

29 181,39

534 – Neinvestiční fondy

3 584,00

366,00

371,00

371,00

100,00%

536 – Ostatní neinvestiční
transfery jiným veřejným
rozpočtům

11,53

0,00

11,00

7,54

68,55%

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje
j.n.

0,00

0,00

178,00

177,82

99,90%

3541 – Program protidrogové
politiky

198,94

250,00

250,00

234,66

93,66%

97,75

300,00

300,00

294,98

98,33%

55,21

0,00

52,00

51,98

99,96%

5399– Program soc.prevence a
prevence

26 120,00 28 800,00 27 347,99

94,96%

kriminality
5491 – Členský příspěvek v síti
EJTN
Běžné výdaje celkem

61 965,93

611- Pořízení NDHIM

0,00

0,00

2 005,00

1 355,41

67,60%

24 021,79

0,00

1 411,00

1 400,53

99,26%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

24 021,79

0,00

3 416,00

2 755,94

80,68%

612- Pořízení DHIM
690- Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje celkem

57 796,00 61 578,00 58 244,84

94,59%

Vyhodnocení příjmů kapitoly, průběh jejich tvorby a účinnosti všech opatření, která byla pro
jejich tvorbu provedena.

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

500 000,00 Kč
549 000,00 Kč

Skutečnost

731 218,30 Kč

rozdíl

182 218,30 Kč

Příjmy celkem v členění :

Položka 54992132 – Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí

13 788,00 Kč

Uvedené příjmy jsou z pronájmu služebního bytu zaměstnancem Justiční akademie.

Položka 54992139 - Příjmy z pronájmu majetku j.n.

248 029,50 Kč

Jedná se o příjmy související s ubytováním účastníků studia vyšších soudních úředníků. V rámci
volných ubytovacích kapacit bylo na kolejích akademie poskytováno ubytování účastníkům
kvalifikačních kurzů pro protokolující úředníky a účastníkům dalších vzdělávacích programů
pořádaných Ministerstvem spravedlnosti.
položka 549921410 - Příjmy z úroků

1 027,80 Kč

Kreditní úroky z účtů vedených u České národní banky pobočka Brno.
Položka 54992143 – Realizované kurzové zisky

1 301,63 Kč

Položka 54992310 – příjmy z prodeje krátk. a drob.dlouh.majetku

550,00 Kč

Prodej psacích strojů.
Položka 549923249 – Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ostatní

157 078,37 Kč

Jedná se zejména o přijaté dobropisy týkajících se plateb za předplatné novin, elektřiny
v předchozích letech a likvidace odpadu v kovošrotu.
Položka 54992322 – Přijaté pojistné náhrady

9 943,00 Kč

Jedná se o náhradu od České podnikatelské pojišťovny za škodu způsobenou fyzickou osobou na
majetku Justiční akademie (rozbité venkovní osvětlení).
Položka 54993113 – Příjmy z prodeje ostatního HDM

138 500,00 Kč

Prodej služebních vozidel Toyota a Škoda Superb.
Položka 549941350 – převody z fondů OOS

161 000,00 Kč

Uvedené příjmy jsou příjmy plynoucí na příjmový účet státního rozpočtu z převedených
prostředků rezervního fondu.

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu
( tis. Kč)
Schválený
Skutečnost
2007

Ukazatel

Upravený

rozpočet

Rozpočet

2008

2008

Skutečnost
2008

Index

Index

Sk08/UR08

Sk08/Sk07

Příjmy celkem

2 438,11

500,00

549,00

731,22

133,19%

29,99%

Výdaje celkem

85 987,72

57 796,00

64 994,00

61 000,78

93,86%

70,94%

- běžné výdaje

61 965,93

57 796,00

61 578,00

58 244,84

94,59%

93,99%

- invest. výdaje

24 021,79

0,00

3 416,00

2 755,94

80,68%

11,47%

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích
(index je počítán na upravený rozpočet)
(tis. Kč)

Ukazatel

501

–

Platy

zaměstnanců

Skutečno
st

I.
čtvrtletí

18 515,00

2.768,52

II. čtvrtletí III. čtvrtletí
4.440,27

5.260,76

IV.
čtvrtletí
6 045,45

v prac.poměru

100,00%

14,95%

23,98%

27,41%

32,65%

4 580,08

626,65

1.116,21

1.009,33

1 827,89

93,39%

12,78%

22,76%

20,58%

37,27%

6 663,79

982,15

1.580,97

1.918,84

2 181,83

81,29%

11,98%

19,28%

23,41%

26,61%

50 – Výdaje na platy, ostatní
29 758,87
platby

4.377,32

7.137,45

13,84%

22,57%

25,90%

31,80%

4 485,79

714,22

813,72

736,77

2 221,08

98,01%

15,60%

17,78%

16,10%

48,52%

22,68

-1,30

1,31

0,56

22,11

98,68%

-5,65%

5,69%

2,43%

96,13%

4 512,65

974,57

924,38

1.254,49

1 359,21

98,42%

20,66%

20,16%

27,36%

29,64%

13 854,21

3.326,90

3.521,69

2.488,12

4 517,50

93,01%

22,33%

23,64%

16,70%

30,33%

4 391,86

353,56

659,77

1.108,53

2 270,00

94,66%

7,62%

14,22%

23,89%

48,92%

235,56

113,18

-76,74

0,00%

0,00%

0,00%

502

– Ostatní platby
provedenou práci

za

503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

94,13%

a pojistné
513 – Nákup materiálu

514 – Úroky a ostatní finanční
výdaje

8.188,93 10 055,17

515 – Nákup vody, paliv a energií

516 – Nákup služeb

517 – Ostatní nákupy

0,58

518 – Poskytnuté zálohy

0,00%
519 – Výdaje
související
neinvestičními výdaji

s

51 – Neinvestiční
související výdaje

a

nákupy

272,58
0,00%

80,22

-0,13

-1,40

4,53

77,22

99,78%

-0,16%

-1,74%

5,63%

96,04%

5.603,38

6.032,65

27 347,99

5.516,26 10 194,54

94,96%
534 – Neinvestiční
vlastním fondům

převody

19,45%

20,95%

19,15%

35,40%

91,50

91,5

91,50

96,50

24,66%

24,66%

24,66%

26,01%

0,15

0,29

0,10

7,00

1,36%

2,64%

0,91%

63,64%

177,82

0,00

0,00

0,00

177,82

99,90%

0,00%

0,00%

0,00%

99,90%

27,04

24,94

25,00

218,00

9,01%

8,31%

8,33%

72,67%

234,66

5,53

0,00

0,00

229,13

93,86%

2,21%

0,00%

0,00%

91,65%

51,98

0,00

0,00

0,00

99,96%

0,00%

0,00%

0,00%

10.156,9
0

13.286,83

371,00
100,00%

536 – Ostatní neinv.transfery jiným
veřejným

68,55%

rozpočtům
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje
j.n.
5399– Program sociální prevence a
prevence

Program

5491– Členský
justičního

protidrogové

příspěvek

vzdělávání EJTN
Výdaje celkem

294,98
98,33%

kriminality
3541 –
politiky

7,54

v síti

51,98
99,96%

61 000,78
93,86%

- běžné výdaje

58 244,84
94,59%

- investiční výdaje

20,44%

13.821,79 23 735,26
21,26%

36,52%

15,63%
10.156,9
0

13.286,83

13.821,79 20 979,32

21,58%

22,45%

34,07%

16,49%

2 755,94

0,00

0,00

0,00

2 755,94

80,68%

0,00%

0,00%

0,00%

80,68%

Analýza rozpisu upraveného rozpočtu v horizontu let 2006 – 2008

(tis.Kč)
Upravený rozpočet
Podseskupení

r. 2008

08/06

08/07

501+502-Platy zaměstnanců a ostatní platby za 22.718,0 22.306,0
provedenou práci
0
0

23.419,00

103,08
%

104,99
%

503- Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

7.952,00 7.515,00

8.197,00

103,08
%

109,08
%

50 – Výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou práci a pojistné

30.670,0 29.821,0
0
0

31.616,00

103,08
%

106,02
%

513 - Nákupy materiálu

5.032,00 9.328,00

4.577,00

90,96%

49,07%

23,00

92,00%

92,00%

4.620,00 4.020,00

4.585,00

99,24%

114,05
%

12.561,0
0

14.895,00

169,01
%

118,58
%

9.596,00 4.412,00

4.639,60

48,35%

105,16
%

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje
515 – Nákup vody, paliv a energií

516 – Nákup služeb

517 – Ostatní nákupy

r. 2006

25,00

8.813,00

r. 2007

INDEX

25,00

518 – Poskytnuté zálohy

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

519 - Výdaje související s neinvest. nákupy,
přísp., náhrady a věc. dary.

3,00

9,00

80,40

2680,00
%

893,34
%

28.800,00

102,53
%

94,88%

51- Neinvestiční nákupy a související výdaje

28.089,0 30.355,0
0
0

534 – Neinvestiční fondy

454,00

429,00

371,00

81,72%

86,48%

536 – Ostatní neinvest. transfery jiným
veřejným rozpočtům

40,00

20,00

11,00

27,50%

55,00%

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

0,00

0,00

178,00

0,00%

0,00%

§ 5499 – Záležitosti právní ochrany j.n.

59.253,0 60.625,0
0
0

60.976,00

102,90
%

100,58
%

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem a
jinými látkami

200,00

200,00

250,00

125,00
%

125,00
%

§ 5399 – Záležitosti bezpečnosti a veřejného
pořádku j.n.

100,00

100,00

300,00

300,00
%

300,00
%

§ 5491 – Mezinárodní spolupráce v oblasti
právní ochrany

60,00

56,00

52,00

86,67%

92,86%

61.578,00

103,29
%

100,98
%

Běžné výdaje celkem

59.613,0 60.981,0
0
0

II. Plnění specifických ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem
o státním rozpočtu v návaznosti na provedená opatření.
Pro rok 2008 byl Justiční akademii stanoven rozpočet neinvestičních výdajů v celkové výši 61.578
tis. Kč.
Pro neinvestiční výdaje byly stanoveny tyto závazné ukazatele :
- mzdové prostředky celkem
- ostatní věcné výdaje
- pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděl do FKSP
- výdaje na pohoštění a dary
- běžné výdaje související s informačním systémem ISPROFIN
V průběhu roku k jednotlivým čtvrtletím byly výdaje čerpány nerovnoměrně dle nezbytné potřeby
provozu všech pracovišť akademie.
(tis. Kč)
Podseskupení
Schválený

Upravený

Skutečné

rozpočet

rozpočet

čerpání

Sk./UR
%

501 - Platy

18 285,00

18 515,00

18 515,00

100,00%

502 – Ostatní platby za provedenou práci

4 500,00

4 904,00

4 580,08

93,39%

7 975,00

8 197,00

6 663,79

81,29%

30 760,00

31 616,00

29 758,87

94,13%

4 332,00

4 577,00

4 485,79

98,01%

514 – Realizované kursové ztráty

25,00

23,00

22,68

98,62%

515 - Nákup vody, paliv a energií

5 240,00

4 585,00

4 512,65

98,42%

503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
50 - Výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou práci a pojistné
513 - Nákup materiálu

516 - Nákup služeb

10 373,00

14 895,00

13 854,21

93,01%

517 - Ostatní nákupy

6 100,00

4 639,60

4 391,86

94,66%

50,00

0,00

0,58

0,00%

0,00

80,40

80,22

99,78%

26 120,00

28 800,00

27 347,99

94,96%

366,00

371,00

371,00

100,00%

0,00

11,00

7,54

68,55%

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

0,00

178,00

177,82

99,90%

3541 – Program protidrogové politiky

250,00

250,00

234,66

93,86%

300,00

300,00

294,98

98,33%

0,00

52,00

51,98

99,96%

57 796,00

61 578,00

58 244,84

94,59%

518 - Poskytnuté zálohy
519 - Výdaje související s neinvestiční
nákupy
51 - Neinvestiční nákupy a související
výdaje
534 - Neinvestiční převody vl. fondům
536 - Ostatní neinvestiční transfery
jiným veřejným rozpočtům

5399 – Program
prev.kriminality

soc.prevence

5491 – Členský příspěvek v síti EJTN
Běžné výdaje c e l k e m

a

Přehled čerpání neinvestičních výdajů ke konci jednotlivých čtvrtletí v roce 2008
(tis. Kč)

Podseskupení

Upravený

Čerpání

rozpočet

k
31.3.2008

Sk./UR

Čerpání

Sk./UR

k
%

30.6.2008

Čerpání

Sk./UR

k
%

Čerpání

Sk./UR

k

k 30.9.2008

%

31.12.2008

%

501 – Platy zaměstnanců

18 515,00

2 768,52

14,95%

7 208,78

38,94%

12 469,55

67,35%

18 515,00

100,00%

502 – Ostatní platby za provedenou
práci

4 904,00

626,65

12,78%

1 742,86

35,54%

2 752,19

56,12%

4 580,08

93,89%

8 197,00

982,15

11,98%

2 563,12

31,27%

4 481,96

54,68%

6 663,79

81,29%

50 – Mzdy, OON a pojistné

31 616,00

4 377,32

13,85%

11 514,76

36,42%

19 703,70

62,32%

29 758,87

94,13%

513 – Nákup materiálu

4 577,00

714,22

15,61%

1 527,94

33,38%

2 264,71

49,48%

4 485,79

98,01%

23,00

-1,30

-5,65%

0,04

0,18%

0,56

2,44%

22,68

98,62%

515 – Nákup vody, paliv a energií

4 585,00

974,57

21,26%

1 898,95

41,42%

3 153,45

68,78%

4 512,65

98,42%

516 – Nákup služeb

14 895,00

3 326,90

22,34%

6 848,58

45,98%

9 336,71

62,68%

13 854,21

93,01%

517 – Ostatní nákupy

4 639,60

353,56

7,62%

1 013,33

21,84%

2 121,87

45,74%

4 391,86

94,66%

0,00

235,56

0,00%

348,74

0,00%

272,00

0,00%

0,58

0,00%

503– Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

518 – Poskytnuté zálohy

519– Výdaje související s neinv. nákupy,
81,40

-0,13

-0,16%

-1,53

-1,91%

3,00

3,73%

80,22

99,78%

28 800,00

5 603,38

19,46%

11 636,05

40,41%

17 152,30

59,56%

27 347,99

94,96%

371,00

91,50

24,67%

183,00

49,33%

274,50

73,99%

371,00

100,00%

11,00

0,15

1,36%

0,44

4,00%

0,55

5,00%

7,54

68,55%

5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

178,00

0,00

0,00%

0,0

0,00%

0,00

0,00%

177,82

99,90%

3541 – Program protidrogové politiky

250,00

5,53

2,21%

5,53

2,21%

5,53

2,21%

234,66

93,86%

300,00

27,04

9,02%

51,97

17,33%

76,97

25,66%

294,98

98,33%

5491 – Členský příspěvek v síti EJTN

52,00

51,98

99,96%

51,98

99,96%

51,98

99,96%

51,98

99,96%

Běžné výdaje c e l k e m

61 578,00

10 156,90

16,50%

23 443,73

38,08%

37 265,53

60,52%

58 244,84

94,59%

příspěvky, náhrady a věc. dary
51 – Neinvestiční nákupy a související
výdaje
534– Neinvestiční převody vlastním
fondům
536 – Ostatní neinvestiční transfery
jiným veřejným rozpočtům

5399– Program soc. prevence a prev.
kriminality

III. Přehled všech investičních programů zařazených
v informačním systému financování reprodukce majetku
(ISPROFIN) se základní charakteristikou každého programu
V roce 2008 realizovala Justiční akademie 3 akce zařazených v informačním systému financování
programů reprodukce majetku ISPROFIN.
1.

Název akce:

JA Kroměříž – provozování KIVS – telekomunikační služby

Evidenční číslo:

136011T008

Dopisem MSP č.j. 44/2008-EO-R/1 ze dne 6.2.2008 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci
zaregistrování akce 136011T008 „Provozování KIVS – telekomunikační služby-justice, správa a
ostatní organizace bez Vězeňské služby“ v celkové výši 1.300 tis. Kč. Tento rozpočet nám byl
v průběhu roku navýšen o 400 tis. Kč na celkovou částku 1.700 tis. Kč, a to dopisem MSP č.j.
44/2008-EO-R/18 ze dne 18.9.2008 a ke konci roku vzhledem k provedenému šetření jsme nabídli
disponibilně k využití pro MSP částku 50 tis. Kč. Dopisem MSP č.j. 44/2008-EO-R/23 ze dne
19.11.2008 nám bylo provedeno rozpočtové opatření a došlo ke snížení finančních prostředků o
částku 50 tis. Kč. Upravený rozpočet uvedené akce činil 1.650 tis. Kč.

Finanční prostředky uvedené akce byly čerpány takto:
20.691,10 Kč

nákup mobilních a jiných telefonních přístrojů (nákupy DHDM)

630.466,97 Kč služby telekomunikací a radiokomunikací (hovorné)
910.972,70 Kč služby telekomunikací a radiokomunikací – VT (internet)
65.321,70 Kč

nákup ostatních služeb (servis telefonní ústředny)

1.627.452,47 Kč

celkové čerpání akce č. 136011T008

Termín pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce byl 20. 1. 2009.
2.

Název akce:

JA Kroměříž – program e-learningu pro státní zaměstnance
resortu spravedlnosti

Evidenční číslo:

1360110020

Dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/16 ze dne 13.10.2008 jsme obdrželi Registrační list akce č.
1360110020 JA Kroměříž – program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnosti
v celkové výši 3.225 tis.Kč, a to 487 tis. Kč jako financování z rozpočtu MSP a 2.738 tis. Kč jako
financování z finančních mechanizmů (EHP Norsko). Stanovení výdajů na financování akce OSS č.

1360110020 – Program e-learningu pro státní zaměstnance resortu spravedlnosti jsme obdrželi
dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/19 ze dne 12.12.2008.

Finanční prostředky uvedené akce byly čerpány takto:
1.355.410,-- Kč

programové vybavení – účet 916 (software)
A to:

1.218.587,-- Kč

205.000,-- Kč

financováno CZ

1.150.410,-- Kč

financováno FM

výpočetní technika – účet 916 (hardware)
A to:
184.000,-- Kč

financováno CZ

1.034.587,-- Kč

financováno FM

Celkové náklady uvedené akce:

2.573.997,-- Kč

A to:
389.000,-- Kč

financováno CZ

2.184.997,-- Kč

financováno FM

Akce nebyla v plné výši realizována v roce 2008, přičemž 650 tis. Kč bylo převedeno do nároků
z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 4 písm. a) bod 2. rozpočtových pravidel.
Termín pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce je 28. 2. 2010.
3.

Název akce:
Evidenční číslo:

JAKM – vrátnice.
1360120015

Dopisem MSP č.j. 639/2008-EO-R/2 ze dne 3.12.2008 jsme obdrželi Registrační list akce
č.
1360120015 JAKM – vrátnice v celkové výši 186 tis. Kč. Stanovení výdajů na financování akce OSS
č. 1360120015 – JAKM – vrátnice jsme obdrželi dopisem MSP č.j. 639/2008-EO-R/4 ze dne
12.12.2008 a současné došlo i k navýšení prostředků uvedené akce o 5 tis. Kč. Upravený rozpočet
činil 191 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu náklady za provedené stolářské práce
ve výši 181.940,-- Kč.
Termín pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce je 28. 2. 2009.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 2008

(tis. Kč)
Běžné výdaje účelově určené na
financování programů reprodukce
majetku

Kapitálové výdaje celkem
Evid.číslo
programu

Název programu
Schválen
Upravený skutečn
ý
rozpočet
ost
rozpočet

136011T0
08

13601100
20

13601200

Výdaje účelově určené na financování
programů reprodukce majetku celkem

Provozování KIVS.

0,00

E-learning resortu
MSP.

0,00

JAKM – vrátnice.

0,00

0,00

0,00

3 225,00 2 574,00

191,00

181,94

% plnění
SK/UR

Schválen
Upravený skutečn
ý
rozpočet
ost
rozpočet

0,00%

0,00

1 650,00

79,82%

0,00

0,00

0,00

95,26%

0,00

0,00

0,00

%
plnění
SK/UR

1 627,46 98,64%

Schválen
Upravený skutečnos % plnění
ý
rozpočet
t
SK/UR
rozpočet

0,00

1 650,00

1 627,46

98,64%

0,00%

0,00

3 225,00

2 574,00

79,82%

0,00%

0,00

191,00

181,94

95,26%

15

CELKEM

0,00

3 416,00 2 755,94

80,68%

0,00

1 650,00

1 627,46 98,64%

0,00

5 066,00

4 383,40

86,53%

Tabulka finančních limitů neinvestičních a investičních výdajů pro rok 2008

Měsíc

Účet s předčíslím 00 –
(účet běžných výdajů)
Měsíční limit

Od počátku
roku

Účet s předčíslím 4028 –

Účet s předčíslím 5020 –

Účet s předčíslím 916 –

(účet mzdových prostředků)

(účet neinvestičních výdajů)

(účet kapitálových výdajů)

Měsíční limit

Od počátku
roku

Měsíční limit

Od počátku
roku

Měsíční limit

Od počátku
roku

2 100 000,--

2 100 000,--

2 588 000,--

2 588 000,--

0,--

0,--

0,--

0,--

Únor

2 424 000,--

4 524 000,--

2 548 920,--

5 136 920,--

220 000,--

220 000,--

0,--

0,--

Březen

2 256 000,--

6 780 000,--

2 553 080,--

7 690 000,--

210 000,--

430 000,--

0,--

0,--

Duben

2 252 000,--

9 032 000,--

2 553 080,--

10 243 080,--

155 000,--

585 000,--

0,--

0,--

Květen

2 255 000,--

11 287 000,--

2 583 840,--

12 826 920,--

155 000,--

740 000,--

0,--

0,--

Leden

2 263 000,--

13 550 000,--

2 553 080,--

15 380 000,--

140 000,--

880 000,--

0,--

0,--

2 609 000,--

16 159 000,--

161 000,--

16 320 000,--

2 553 080,--

17 933 080,--

120 000,--

1 000 000,--

0,--

0,--

Srpen

2 408 000,--

18 728 000,--

2 553 080,--

20 486 160,--

150 000,--

1 150 000,--

0,--

0,--

Září

2 300 000,--

21 028 000,--

2 583 840,--

23 070 000,--

150 000,--

1 300 000,--

0,--

0,--

Říjen

2 300 000,--

23 328 000,--

2 553 080,--

25 623 080,--

150 000,--

1 450 000,--

0,--

0,--

250 000,--

1 700 000,--

Listopad

2 367 000,--

25 695 000,--

3 066 182,--

28 689 262,--

0,--

0,--

2 575 000,--

2 575 000,--

191 000,--

2 766 000,--

2 766 000,--

2 766 000,--

Červen
Červenec

2 321 000,--

28 016 000,--

-300 000,--

27 716 000,--

2 596 738,-Prosinec

Celkem

5 000,--

27 721 000,--

27 721 000,--

27 721 000,--

-50 000,--

1 650 000,--

0,--

0,--

31 286 000,--

330 000,--

31 616 000,--

31 616 000,--

31 616 000,--

1 650 000,--

1 650 000,--

IV. Podrobné komentování rozpočtových opatření provedených
v průběhu roku 2008, jejich vyčíslení podle jednotlivých oblastí
hospodaření s uvedením důvodů, které vedly k úpravám
rozpočtu
V průběhu roku 2008 bylo provedeno v rozpočtu Justiční akademie celkem 37 rozpočtových
opatření, z toho se 26 týkalo neinvestičních výdajů a 11 výdajů ISPROFIN. V oblasti čerpání
prostředků FKSP byla provedena 3 rozpočtová opatření, a to v souvislosti se schválenou
systemizací zaměstnanců Justiční akademie, dle rozdělení centrální rezervy mzdových prostředků
MSP a v souvislosti s účelovým čerpání finančních prostředků FKSP.
Z celkového počtu 40
rozpočtových opatření bylo:
-

18 rozpočtových opatření v naší vlastní kompetenci s kódem č. 1
19 rozpočtových opatření obdržených MSP, a to: 17 s kódem č. 1, 1 s kódem č. 3 a 1
s kódem PR
3 rozpočtová opatření v rámci FKSP, a to: 2 v rámci naší kompetence a 1 v kompetenci MSP

A: Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu FKSP:

1)

Přesun – účelové čerpání finančních prostředků na rozpočtových položkách.
částka 59.300,-- Kč
kód 1

2)

Přesun – účelové čerpání finančních prostředků na rozpočtových položkách.
částka 17.662,37 Kč
kód 1

3)

Navýšení – dle dopisu MSp č.j. 606/2008-EO-R/2 ze dne 3.12.2008, kterým došlo k navýšení
prostředků na platy, OON a pojistného, včetně převodů do FKSP.
částka 5.000,-- Kč
kód 1

B: Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Justiční akademie:
1)

Navýšení - finančních prostředků v oblasti běžných výdajů na úhradu členského příspěvku
do sítě EJTN za rok 2008, obdrženého dopisem MSP č.j. 159/2006-EO-R/7
ze
dne
17.1.2008.
částka 52 tis. Kč
kód 1

2)

Navýšení - finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření, kterým došlo
k zaregistrování akce 136011T008 „Provozování KIVS – telekomunikační služby –
justice, správa a ostatní organizace bez Vězeňské služby“, obdrženého dopisem MSP č.j.
44/2008-EO-R/1 ze dne 6. února 2008.
částka 1.300 tis. Kč
kód 1

3)

Přesun - rozpočtových prostředků v rámci akce 136011T008 „Provozování KIVS –
telekomunikační služby …“ v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním rozpočtu.
Stanovené závazné ukazatelé se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
částka 935 tis. Kč
kód 1

4)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 5.628 tis. Kč
kód 1

5)

Přesun – rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním v rámci
akce ISPROFIN 136011T008 – Provozování KIVS. Stanovené závazné ukazatelé se tímto
rozpočtovým opatřením nemění.
částka 38 tis. Kč
kód 1

6)

Přesun – rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním v rámci
akce ISPROFIN 136011T008 – Provozování KIVS. Stanovené závazné ukazatelé se tímto
rozpočtovým opatřením nemění.
částka 210 tis. Kč
kód 1

7)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 258/2008-EO-R/6 ze dne
10.6.2008, kterým došlo ke změně závazných ukazatelů ve věci poskytnutí dotace
z podprogramu VISK 3 – projekt „Zlepšení přístupu k informačním zdrojům a zkvalitnění
poskytovaných služeb knihovně Justiční akademie v Kroměříži“.
částka 100 tis. Kč
kód 3

8)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 221/2008-EO-R/13 ze dne
16.6.2008, kterým jsme obdrželi změnu závazných ukazatelů, spočívající v navýšení OVV na
přípravu a realizaci zkoušek insolvenčních správců.
částka 513 tis. Kč
kód 1

9)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 90 tis. Kč
kód 1

10)

Povolené překročení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 287/2008-EO-R/14 ze
dne 2.7.2008, kterým jsem obdrželi souhlas k překročení závazných ukazatelů výdajů
v oblasti OVV o použití mimorozpočtových zdrojů.
částka 161 tis. Kč
kód 1

11)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 500 tis. Kč
kód 1

12)

Přesun – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 319/2008-EO-R/3 ze dne 8.7.2008,
kterým došlo k navýšení limitu na pohoštění. Stanovené závazné ukazatelé se tímto
rozpočtovým opatřením nemění.
částka 10 tis. Kč
kód 1

13)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 55/2008-EO-R/20 ze dne
19.8.2008, ve věci rozpočtového opatření v souvislosti se spoluprací se soudcem OS Cheb a
Justiční akademií při zajištění předsednictví ČR v Radě EU – 2008.
částka 65 tis. Kč
kód 1

14)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 811 tis. Kč
kód 1

15)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 44/2008-EO-R/18 ze dne
18.9.2008, kterým došlo k navýšení prostředků akce ISPROFIN 136011T008 – Provozování
KIVS – telekomunikační služby.
částka 400 tis. Kč
kód 1

16)

Přesun - rozpočtových prostředků v rámci akce 136011T008 „Provozování KIVS –
telekomunikační služby …“ v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním rozpočtu.
Stanovené závazné ukazatelé se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
částka 220 tis. Kč
kód 1

17)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 1.074 tis. Kč
kód 1

18)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 517/2008-EO-R/2 ze dne
30.9.2008, kterým nám byl navýšen rozpočet výdajů na ostatní platby za provedenou práci,
včetně pojistného.
částka 526 tis. Kč
kód 1

19)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 2 tis. Kč

kód 1

20)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 722/2007-EO-R/16 ze dne
13.10.2008, kterým došlo k Registraci akce ISPROFIN 1360110020 – „JA Kroměříž – program
e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnosti.
částka 3.225 tis. Kč
kód 1

21)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 518/2008-EO-R/2 ze dne
7.10.2008, kterým jsme obdrželi navýšení OVV z důvodu soudního řízení – dokrytí finanční
nedostatečnosti.
částka 206 tis. Kč
kód 1

22)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 1.246 tis. Kč
kód 1

23)

Snížení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 550/2008-EO-R/2 ze dne 20.10.2008
v oblasti OVV na úkor Městského soudu v Praze.
částka 117 tis. Kč
kód 1

24)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 89,6 tis. Kč
kód 1

25)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 1.559 tis. Kč
kód 1

26)

Snížení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 44/2008-EO-R/23 ze dne
19.11.2008, kterým jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci snížení finančních prostředků
akce ISPROFIN 136011T008 „Provozování KIVS – telekomunikační služby ….“.
částka 50 tis. Kč
kód 1

27)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 179 tis. Kč
kód 1

28)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 606/2008-EO-R/2 ze dne
3.12.2008, kterým došlo k navýšení prostředků na platy, OON a pojistného, včetně převodů
do FKSP.
částka 335 tis. Kč
kód 1

29)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 639/2008-EO-R/2 ze dne
3.12.2008, kterým jsme obdrželi Registraci akce ISPROFIN 1360120015 – JAKM – vrátnice.
částka 186 tis. Kč
kód 1

30)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 213 tis. Kč
kód 1

31)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 722/2007-EO-R/18 ze dne
9.12.2008, kterým jsme obdrželi rozpočtové opatření projektu finančních mechanismů
„Program e-learningu“ – ostatní věcné výdaje.
částka 752 tis. kč
kód 1

32)

Snížení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 600/2008-EO-R/7 ze dne 5.12.2008,
kterým nám byl snížen rozpočet v oblasti ostatních věcných výdajů na základě zavedení
úsporných opatření.
částka 300
kód 1

33)

Přesun - rozpočtových prostředků v rámci akce 136011T008 „Provozování KIVS –
telekomunikační služby …“ v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním rozpočtu.
Stanovené závazné ukazatelé se tímto rozpočtovým opatřením nemění.
částka 10 tis. Kč
kód 1

34)

Navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSp č.j. 639/2008-EO-R/4 ze dne
12.12.2008, kterým jsme obdrželi Stanovení výdajů na financování akce OSS č. 1360120015
„JAKM – vrátnice“ a současně došlo i k navýšení finančních prostředků investičních výdajů a
k nastavení rozpočtového limitu.
částka 5 tis. Kč
kód 1

35)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 375 tis. Kč
kód 1

36)

Přesun / navýšení – rozpočtových prostředků dle dopisu MSP č.j. 703/2008-EO-R/1 ze dne
17.12.2008, kterým jsme obdrželi rozpočtové opatření – příjmy OSS na rok 2008.
částka 318,49 tis. Kč
kód 1

37)

Přesun - rozpočtových prostředků v souvislosti se zvýšeným účelovým čerpáním běžných
výdajů na rozpočtových položkách.
částka 222 tis. Kč
kód 1

7. c) a d) Hodnocení plnění záměrů sociální politiky státu – počty vyplácených důchodů celkem a
podle jednotlivých druhů

Netýká se Justiční akademie.

8. Hodnocení čerpání rozpočtových prostředků vynaložených na přípravu přistoupení České
republiky k Evropské unii.

Justiční akademie nečerpala v roce 2008 rozpočtové prostředky na přípravu k přistoupení do
Evropské unie.
9. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Závazným limitem regulace zaměstnanosti pro rok 2008 nám byl stanoven počet
zaměstnanců 72.

Přehled stavu zaměstnanosti:

Ukazatel

stav

(průměrné přepočtené stavy)

k 31.3.
2008

stav

stav

stav

k 30.6.200 k 31.9.200 k 31.12.200
8
8
8

Zaměstnanci odbor. a administrativa

52,70

52,20

52,20

52,00

Zaměstnanci pomoc.a obslužný

14,40

14,50

14,50

14,50

Pracovníci celkem:

67,10

66,70

66,70

66,50

stav

stav

stav

stav

Ukazatel

k 31.3.
2008

k 30.6.20
08

k 31.9.200
8

k 31.12.20
08

Počet ukončených prac.poměrů

2

1

2

2

Počet vzniklých prac.poměrů

3

1

2

0

(v tis. Kč)
Schválený

Skutečnost

rozpočet

Upravený
rozpočet

Prostředky na platy zaměstnanců celkem

18 285,00

18 515,00

18 515,00

Ostatní platby za provedenou práci

4 500,00

4 904,00

4 580,08

Ukazatel

položka 54995011 – Platy zaměstnanců

2008

18 515 000,00 Kč

Rozpisem rozpočtu na rok 2008 jsme obdrželi rozpočet na platy ve výši 18 285 tis. Kč. Dopisem
MSP č.j. 606/2008-EO-R/2 ze dne 3.12.2008 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci navýšení
rozpočtových prostředků na platy o částku 230 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 18 515 tis. Kč.

položka 54995021 - Ostatní platby za provedenou práci

4 580 077,00 Kč

Rozpisem rozpočtu na rok 2008 jsme obdrželi rozpočet na ostatní platby za provedenou práci ve
výši 4 500 tis. Kč. Dopisem MSP č.j. 517/2008-EO-R/2 ze dne 30.9.2008 jsme obdrželi rozpočtové
opatření ve věci navýšení rozpočtových prostředků na ostatní platby za provedenou práci o částku
390 tis. Kč.
Dopisem MSP č.j. 606/2008-EO-R/2 ze dne 3.12.2008 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci
navýšení rozpočtových prostředků na ostatní platby za provedenou práci o částku 14 tis. Kč.
Upravený rozpočet činí 4 904 tis. Kč. Položka zahrnuje výplaty externím lektorům, kteří zajišťují
výuku na Justiční akademii. Výplaty odměn lektorům jsou prováděny na základě dohod o pracovní

činnosti, (tedy po překročení 100 odpracovaných hodin). Celkem bylo v roce 2008 uzavřeno 402
dohod o provedení práce a 4 dohody o pracovní činnosti.

položka 5499503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

6 663 790,00 Kč

Rozpisem rozpočtu na rok 2008 jsme obdrželi rozpočet na pojistné částku 7 975 tis. Kč. Dopisem
MSP č.j. 517/2008-EO-R/2 ze dne 30.9.2008 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci navýšení
rozpočtových prostředků na pojistné o částku 136 tis. Kč. Dopisem MSP č.j. 606/2008-EO-R/2 ze
dne 3.12.2008 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve věci navýšení rozpočtových prostředků na
pojistné o částku 86 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 8 197 tis. Kč.

Čerpání pojistného:
Čerpání prostředků na sociální zabezpečení za zaměstnance činí

4 898 871,00 Kč.

Čerpání prostředků na zdravotní pojistné za zaměstnance činí

1 764 919,00 Kč.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
zaměstnavatele

Průměrný roční přepočteny počet zaměstnanců dle § 81 odst,. 5 zákona, §15,16 a 20 vyhlášky č.
518/2004 Sb., byl
67,66 osob
- z toho povinný podíl 4 %

2,71 osob

Justiční akademie plnila povinný podíl následovně:

- zaměstnáním u zaměstnavatele
- odběrem výrobků a služeb

Celkem

3,91 osob
0,00 osob

3,91 osob

Vývoj čerpání prostředků na platy zaměstnanců za období 2006 – 2008
( tis. Kč)
Ukazatel

r. 2006

r. 2007

r. 2008

Nárokové složky platu :

13.408,80

13.294,78

14.160,83

- tarifní platy

10.815,15

10.973,66

11.511,80

- příplatky za vedení

593,56

564,20

556,20

- příplatky zvláštní

32,37

0,00

0,00

- příplatky ostatní

366,17

181,05

65,96

0,00

0,00

0,00

- náhrady platu

1.601,55

1.575,87

2.026,87

Nenárokové složky platu :

3.822,25

4.527,24

4.354,17

- příplatky osobní

2.294,65

2.504,01

2.676,90

- odměny

1.527,60

2.023,23

1.677,27

C e l k e m čerpáno

17.231,05

17.822,02

18.515,00

17.602,00

17.901,00

18.515,00

- další plat

ROZPOČET

Potřeba nad rozpočet
Ø přepočtení pracovníci

-370,95

-78,98

0,00

71,78

64,80

66,50

10.815,15

10.973,66

11.511,80

3.822,25

4.527,24

4.354,17

35,34

41,25

37,82

Úhrnný objem stanovených
tarifních platů
Čerpání nenárokových
složek platu
- % čerpání

10. Hodnocení a porovnání nákladovosti státem financovaných organizací, efektivnosti jejich
činnosti a účinnosti dosahování cílů, pro něž je organizace financována, ve vazbě na
ukazatele, které byly podkladem pro návrh rozpočtu.

Justiční akademie má celostátní působnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců resortu
Ministerstva spravedlnosti ČR. Akademie organizovala a zajišťovala odborné vzdělávání soudců
a státních zástupců, odborné vzdělávání a výchovu justičních právních čekatelů. Pokud to
stanovil zvláštní předpis nebo ministerstvo, zajišťovala akademie odborné vzdělávání dalších
osob, které se ucházeli o přijetí do pracovního poměru justičního nebo právního čekatele.
Vzdělávání vyšších soudních úředníků a justičních a právních čekatelů zajišťovala katedra
kvalifikačního vzdělávání, kurzy pro soudce, státní zástupce, vedoucí zaměstnance a nově i pro
asistenty soudců a střední personál soudů a státních zastupitelství v programu celoživotního
vzdělávání v oborech práva zajišťovala katedra odborného vzdělávání. Katedra mezinárodních
vztahů se zaměřovala na organizaci výuky seminářů v oblastech evropského práva, včetně
organizace výuky cizích jazyků.
Sídlo Justiční akademie je v Kroměříži. Vzdělávací akce se neuskutečňovaly jen v prostorách
kroměřížských objektů, ale také na pracovištích v Praze, ve Stráži pod Ralskem a v dalších
regionálních pracovištích (České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, Brno, Olomouc,
Ostrava).
Majetek byl využíván na zajišťovaní a uskutečňování seminářů, a to hospodárně a v souladu se
zákony za účelem vzdělávání v oblasti justice. Knihovna akademie je veřejnou odbornou
knihovnou, která slouží účastníkům seminářů, studentům i zájemcům z řad veřejnosti. Knižní
fond je tvořen zejména odbornými publikacemi z oboru práva, psychologie, sociologie a
pedagogiky.
Justiční akademie je členem i mezinárodní organizace Lisabon Network – síť justičních
vzdělávacích středisek pod Radou Evropy. Členství je bezplatné, síť vyvíjí činnost zejména ve
smyslu standardizace justičního vzdělávacího prostředí v celé Evropě. Zde česká Justiční
akademie může mít aktivní úlohu při budování vzdělávání v zemích na východ od našich hranic.
V průběhu rozpočtového roku 2008 byly neinvestiční výdaje čerpány nerovnoměrně, z důvodu
nezbytné a operativní potřeby zajištění plynulého provozu všech zařízení akademie. Jedná se
zejména o seskupení rozpočtových položek 517 v rámci kterých má největší podíl na čerpání
položka Opravy a udržování nemovitostí, která je závislá na provozu během letních měsíců, kdy
akademie není vytížená vzdělávacími akcemi a ubytováním účastníků seminářů a kurzů.

Rozbor nákladovosti roku 2008

(v tis. Kč)
UPRAVENÝ
ROZPOČET

SKUTEČNOST
2008

% PLNĚNÍ

4 577,00

4 485,79

98,01%

23,00

22,68

98,62%

515 – Nákup vody, paliv a energie

4 585,00

4 512,65

98,42%

516 – Nákup služeb

14 895,00

13 854,21

93,01%

517 – Ostatní nákupy

4 639,60

4 391,86

94,66%

519 – Výdaje související s nein.nákupy, příspěvky,
náhrady a věcné dary

80,40

80,22

99,78%

536 – Ostatní nein.transfery jiným veřejným
rozpočtům

11,00

7,54

68,55%

59 – Ostatní finanční výdaje

178,00

177,82

99,90%

Celkem

28 989,00

27 532,77

94,98%

Průměrný přep.počet zaměstnanců

72,00

66,50

92,36%

Náklady na 1 zaměstnance

402,63

414,03

102,83%

UKAZATEL
513 – Nákup materiálu
514 – Úroky

Pozn. Do 519 – nezahrnuji (51920 – 519280)
Do 536 – nezahrnuji (5363)

11. Hodnocení a vývoj neinvestičních transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným
organizacím

Justiční akademie nebyla v roce 2008 příjemcem těchto neinvestičních transferů.

15. Rozbor kapitálových výdajů souvisejících s financováním programů

Schválený rozpočet

0,00 Kč

Upravený rozpočet

3 416 000,00 Kč

Skutečnost

2 755 937,00 Kč

Rozdíl

660 063 ,00 Kč

Justiční akademie realizovala v roce 2008 celkem 3 akce ISPROFIN, z nichž 2 patří do
kapitálových výdajů .

Přehled čerpání investičních prostředků v jednotlivých položkách :

( tis. Kč)

Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

INDEX
SK/UR

6111

Programové vybavení

0,00

2 005,00

1 355,41

67,61%

6121

Budovy, haly, stavby

0,00

191,00

181,94

95,26%

6122

Stroje, přístroje a zařízení

0,00

0,00

0,00

0,00%

6123

Dopravní prostředky

0,00

0,00

0,00

0,00%

6125

Výpočetní technika

0,00

1 220,00

1 218,59

99,89%

6901

Rezervy kapitálových výdajů

0,00

0,00

0,00

0,00%

Celkem

0,00

3 416,00

2 755,94

80,68%

Struktura investičních prostředků:

Položka 54996111 – Programové vybavení-VT-účet 916

1 355 410,00 Kč

Dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/16 ze dne 13.10.2008 došlo k vydání Registračního listu akce
č. 1360110020 JA Kroměříž – program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu
spravedlnosti. Došlo k navýšení rozpočtových prostředků v rámci investičních výdajů o částku
2 005 tis. Kč, a to:

1 702 tis. Kč

financování FM

303 tis. Kč

financování CZ

Dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/19 ze dne 12.12.2008 jsme obdrželi Stanovení výdajů na
financování akce č. 1360110020. Finanční prostředky byly použity na pořízení, dodávku a
instalaci studijního informačního systému pro zabezpečení e-learningu, a to:

1.150.410,00 Kč

financování FM

205.000,-- Kč

financování CZ

Akce č. 1360110020 – Program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnosti
nebyla realizována v roce 2008 v plné výši, přičemž finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč byly
převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 4 písm. A) bod 2. rozpočtových
pravidel. K jejich použití dojde v roce 2009.

Položka 54996121 – Budovy, haly a stavby-účet 916

181 940,00 Kč

Dopisem MSP č.j. 639/2008-EO-R/2 ze dne 3.12.2008 jsme obdrželi Registrační list akce
č.
1360120015 JAKM – vrátnice. Došlo rovněž i k navýšení rozpočtových prostředků o částku 186.
tis. Kč. Stanovení výdajů na financování akce OSS akce jsme obdrželi dopisem MSP č.j.
639/2008-EO-R/4 ze dne 12.12.2008, kterém došlo i k navýšení finančních prostředků o částku
5 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 191 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 181 940,-- Kč byly
použity na stolářské práce související s úpravou vrátnice v Kroměříži budova „B“.

Položka 54996125 – Výpočetní technika-VT-účet 916

1 218 587,00 Kč

Dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/16 ze dne 13.10.2008 došlo k vydání Registračního listu akce
č. 1360110020 JA Kroměříž – program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu
spravedlnosti. Došlo k navýšení rozpočtových prostředků v rámci investičních výdajů o částku
1 220 tis. Kč, a to:

1 036 tis. Kč

financování FM

184 tis. Kč

financování CZ

Dopisem MSP č.j. 722/2007-EO-R/19 ze dne 12.12.2008 jsme obdrželi Stanovení výdajů na
financování akce č. 1360110020. Finanční prostředky byly použity na pořízení hardwaru a
technologického vybavení, a to:

1.034.587,-- Kč

financování FM

184.000,-- Kč

financování CZ

17. Vyčíslení a komentování výdajů na podporu a výzkum a vývoje poskytovaných dle
zvláštních právních předpisů

V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné výdaje na podporu výzkumu a vývoje
poskytovaných dle zvláštních právních předpisů, z. č. 130/2002 Sb., ze dne 14. 3. 2002, o
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

18. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v souladu s příslušnými
zákonnými ustanoveními.

V roce 2008 nepřeváděla Justiční akademie žádné finanční prostředky na účet rezervního
fondu.

19. Hodnocení využití prostředků uvolněných na odstraňování následků živelných katastrof
Netýká se naší organizace.

23. Hodnocení využití účelové poskytnutých finančních prostředků ze státních rozpočtu na
stanovené celostátní programy

Justiční akademie není příjemcem těchto finančních prostředků.

27. Přehledy všech zálohových plateb provedených správcem kapitoly
Netýká se naší organizace.
28. a) Komentování výdajů spojených s výplatou odškodnění osob a výplatou náhrad dle
příslušných zákonů
Netýká se Justiční akademie.
33. Přehled všech majetkových účastí státu týkajících se kapitoly v tuzemských společnostech
Netýká se Justiční akademie.

Hodnocení celkového čerpání výdajů

Podseskupení 513 - Nákup materiálu
(v tis. Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
513

4 332,00

4 577,00

4 485,79 98,01%

Podseskupení 513 – v rámci tohoto seskupení dochází k výdajům všeobecného charakteru
materiálu, a to především technického rázu. (jedná se o položky sloužící na pořízení knih,
učebních pomůcek, kancelářského materiálu a všeobecného materiálu).

Položka 549951320 – ochranné pomůcky – zaměstnanci

23 753,00 Kč

- výdaje za nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů. Jedná se o oděv a
obuv charakteru ochranných pomůcek.
Položka 549951332 - Příruční lékárničky

783,00 Kč

Položka 549951340 – Prádlo, oděv a obuv pro zaměstnance

49 119,00 Kč

- pořízení lůžkovin.
Položka 549951360 – Odborná literatura pro zaměstnance
225 027,69 Kč
- úhrady prováděné z této rozpočtové položky jsou výdaji pro pořízení odborných publikací,
titulů a sbírek zákonů pro zaměstnance.
Položka 549951362 – učební pomůcky, tisk

199 973,80 Kč

- nákup publikací, učebnic, tiskovin.

Položka 549951370 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek-ostatní
1 356 690,76 Kč
- výdaje na této rozpočtové položce tvoří běžné výdaje související s běžným provozem. V roce
2008 má největší podíl na čerpání nákup tohoto majetku:
- válendy na budovu „D“
- reprezentativní fotografie
- kancelářský nábytek pro pracoviště v Praze

294 049,00 Kč
114 000,00 Kč
175 578,50 Kč

Položka 549951371 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek VT

1 071 132,85 Kč

- z uvedené rozpočtové položky se hradily úhrady na pořízení drobné výpočetní techniky a
vybavení, a to zejména:
- switche 3 COM

104.329,35 Kč

- tiskárny

171 673,50 Kč

- klipové mikrofony do přednáškových sálů

90 440,00 Kč

Položka 549951374 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – B

39 277,00 Kč

- pořízení EZS.

Položka 549951376 – nákup mobilních a jiných telefonních přístrojů

20 691,10 Kč

- nákup telefonních přístrojů v rámci akce ISPROFIN 136011T008.

Položka 549951390 – Kancelářský materiál

348 584,10 Kč

- nákup kancelářského materiálu, a to zejména kancelářského papíru.

Položka 549951391 – Všeobecný materiál-VT

194 445,15 Kč

- rozhodujícími výdaji byl nákup tonerů do tiskáren.
Položka 549951392 – Všeobecný materiál

950 279,46 Kč

Z uvedené položky se prováděly úhrady za nákup materiálu, sloužícího pro zajištění běžného
provozu, a to především hygienických a čistících prostředků.

Položka 549951395 – Tiskopisy, obálky

6 028,44 Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje
(v tis.Kč)

Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
514

25,00

23,00

22,69 98,62%

Jedná se o realizované kursové ztráty v rámci zpětného odprodeje valut pro pracovníky na
zahraniční pracovní cesty.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
515

5 240,00

4 585,00

4 512,65 98,42%

Čerpání na těchto položkách je tvořeno zálohovými platbami a vyúčtováním na základě
smluvního vztahu na dodávky veškerých energií, vody, plynu, pohonných hmot, elektrické
energie.

Čerpání nákladů za energie bylo následující:
-

studená voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty a maziva

355 006,50 Kč
2 183 369,26 Kč
1 194 144,00 Kč
780 128,38 Kč

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
516

10 373,00

Položka 54995161 – Služby pošt

14 895,00

13 854,21 93,01%

52 028,50 Kč

Položka zahrnuje čerpání běžných poštovních poplatků. Finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč,
jsou povoleným překročením čerpání o prostředky převedených z rezervního fondu.

Položka 51620 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

630 466,97 Kč

Zahrnuje běžné platby společnosti Telefonica 02,
GTS Novera, T-mobile, České
Radiokomunikace, a to včetně užívání služebních mobilních telefonů na základě registrované
akce Provozování KIVS – telekomunikační služby,…. č. 136011T008. Rovněž zahrnuje i platby za
období prosinec 2007, dle došlých faktur se splatností v lednu 2008.

Položka 51621 – Služby telekomunikací a radiokomunikací-VT

910 972,70 Kč

Zahrnuje platby za Internet a datové linky na základě registrované akce Provozování KIVS –
telekomunikační služby,…. č. 136011T008 společnosti České Radiokomunikace.

Položka 549951630 – služby peněžních ústavů

25 943,32 Kč

- jedná se o úhrady bankám za jejich služby tj. vedení účtů, výpisy, výběry hotovosti, platební
příkazy aj.

položka 549951631 – služby pojišťoven

20 097,00 Kč

- připojištění zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty a havarijní pojištění vozidel.

Položka 549951632 – Povinné pojištění vozidel

34 347,00 Kč

-zákonné pojištění služebních vozidel.

Položka 549951640 – nájemné – stálé platby

68 070,00 Kč

- pronájem prostor a bezpečnostního zařízení.

Položka 549951641 – nájemné – jednorázové platby

29 325,00 Kč

- pronájem místnosti a zařízení pro semináře.

Položka 549951660 – Konzultační, poradenské a právní služby
-výdaje za konzultační a poradenskou činnost.

409 079,00 Kč

Položka 549951671 – služby školení a vzdělávání

1 740 431,14 Kč

- výdaje na školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance akademie a úhrady lektorného v rámci
hospodářských smluv.
A to:

školení zaměstnanců

212 238,90 Kč

služby vzdělávání

1 528 192,24 Kč

Položka 51690 – Příspěvek na stravování

458 594,00 Kč

- výdaje na nákup stravenek pro zaměstnance Justiční akademie.

Položka 51693 – Nákup služeb j.n.
Kč

5 382 591,61

- rozhodující výdaje: doprava účastníků semináře 142 209,00 Kč
ubytování účastníků semináře

267 965,00 Kč

stravování účastníků semináře

2 668 911,00 Kč

Položka 51694 - nákup ostatních služeb- B

3 488 068,10 Kč

- výdaje za ostrahu budov Justiční akademie bezpečnostní agentuře.

Položka 549951695 – překladatelské a tlumočnické práce

132 896,00 Kč

- výdaje na tlumočení.
Položka 51696 - dodavatelsky zajišťovaný úklid objektu

220 083,40 Kč

- náklady na dodavatelský měsíční úklid budovy „C“ zajišťovaný externí firmou.

Položka 51697 - Poplatky za odvoz komunál.odpadu

168 699,50 Kč

- pravidelné platby za svoz komunálního odpadu firmou.

Položka 51698 – Nákup ostatních služeb
- výdaje za prováděnou aktualizaci programů a pořízení licencí k SW.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

82 512,50 Kč

(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
517

6 100,00

4 639,60

4 391,87 94,66%

Položka 549951710 – Opravy a udržování nemovitostí

1 412 531,24 Kč

- na uvedenou položku byly rozpočtovány prostředky na zabezpečení běžných potřeb nutných
oprav na budovách akademie.
Rozhodujícími výdaji v rámci oprav byly:
-

oprava venkovních omítek budovy „A“ a „B“
oprava oplocení areálu budovy „B“
oprava přípojky NN budovy „G“

232 561,70 Kč
509 285,00 Kč
105 639,00 Kč

Položka 549951711 – Opravy a udržování- VT

760 728,50 Kč

- úhrady běžných oprav výpočetní techniky.

Položka 549951712 – Opravy a udržování motorových vozidel
- uhrazeny byly garanční a běžné opravy na služebních vozidlech.

252 021,16 Kč

Položka 549951713 – Opravy a udržování ostatních movitostí

279 260,50 Kč

- položka zahrnuje úhrady za běžné opravy strojů a zařízení prováděné dodavatelskými firmami
.
Položka 549951714 – opravy a udržování související s bezpečností

99 292,00 Kč

- provedené opravy na bezpečnostních zařízení, kterými jsou kamery a EZS.

Položka 549951720 – Programové vybavení-VT

258 341,00 Kč

- výdaje za pořízení počítačových programů.

Položka 549951721 – programové vybavení-Upgrade
- pořízení Upgradu počítačových programů.

88 377,00 Kč

Položka 51730 - Cestovné tuzemské

488 127,00 Kč

Z toho:
Cestovné zaměstnanci

270 537,00 Kč

Cestovné lektoři

217 590,00 Kč

Finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč, jsou povoleným překročením čerpání o prostředky
převedených z rezervního fondu.

Položka 51731 – Cestovné zahraniční
589 875,01 Kč
- čerpání prostředků na uvedené položce zahrnuje náklady spojené se zabezpečením konaných
seminářů, včetně dopravy, ubytování a stravování účastníkům semináře na zahraničních
pracovních cestách.

Justiční akademie byly v průběhu roku rozpočtovány finanční prostředky spojené
s předsednictvím ČR v Radě EU, a to ve výši 65 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 56 553,30 Kč za
náklady na zahraniční cestu do Francie (kód 230/44).

Vysílání na zahraniční semináře
Kód

Název semináře

Termín

Místo

Vyslané osoby

230/1

HELP - vývoj
výukových
materiálů

1.2.2008

Francie /
Strasbourg

Mgr. Vít Peštuka

230/2

EJTN - výměnný
program

6. - 9.2.2008

Francie /
Strasbourg

Mgr. Jaroslav
Opravil

230/3

odborná
konference
vzdělávání v
justici

3. - 5.2.2008

Belgie / Brusel

PhDr. Renata
Vystrčilová, PhD

230/4

19/5 - 22/5/08
JUDr. Jiří Přibáň letenka
Praha/Bristol a
zpět

230/6

230/7

230/5

KOV - letenka pro
lektora semináře
Etika v právu

LEGAL ENGLISH

21. - 25.4.2008

Edinburgh / Velká
Británie

Patentové soudní
spory

18. - 19.4.2008

Lublaň / Slovinsko

14. - 16.4.2008

Schwetzingen /
Německo

Katedra
kvalifikačního

Mgr. Jaroslav
Opravil

vzdělávání
230/8

Prohlubování
jazyk.

Edinburgh/ GB

PhDr. Renata
Vystrčilová

kompetencí
230/9

NIJ - konference
pro vzdělavatele v
justici

Bulharsko / Sofie
31.3. - 2.4.2008

Mgr. Jaroslav
Opravil

230/10

EJTN vzdělavatelé v
justici

3. - 4.4.2008

230/11

ERA- letní škola
kurz evrospkého
soukromého
práva

30.6. - 4.7.2008

230/12

COE - Human
Trafficking

21. - 22.4.2008

Rakousko / Vídeň

230/13

Edinburgh

26.4. - 1.5.2008

GB/Edinburgh

PhDr. Renata
Vystrčilová

230/14

ERA -

26. - 27.5.2008

Německo / Trevír

JUDr. Milan

Holandsko /
Amsterodam

Mgr. Jaroslav
Opravil

Německo / Trevír
Mgr. Jiří Dvořáček

Mgr. Vít Peštuka

antidiskriminační
direktiva

Závurka

230/15

EPA - patentové
spory

30.5. - 1.6.2008

230/16

HELP - vývoj
výukových
materiálů

25. - 27.5.2008

Francie /
Strasbourg

Mgr. Vít Peštuka

230/17

EJTN

15.- 16.5.2008

Itálie / Řím

Mgr. Jaroslav
Opravil

230/18

Rodina a právní
řád

26. - 30.5.2008

Rakousko / LaaThaya

Mgr. Petra Kočí
Mgr. Ondřej
Matouch

230/19

EJTN - generální
zasedání

24. - 25.6.2008

Slovinsko / Lublaň

PhDr. Renata
Vystrčilová

230/20

EPA- opozice a
odvolací řízení

23. - 26.6.2008

Německo /
Mnichov

JUDr. Yvona
Svobodová

230/21

230/22

EJTN - European
and International
case Law

JA Pezinok

8.7.2008

23. - 24.7.2008

Turecko / Istanbul JUDr. Karel Šimka

Rumunsko /
Bukurešť

Mgr. Jaroslav
Opravil
JUDr. Radim
Polčák

Slovensko /
Pezinok

JUDr. Kovářová,
Ing. Jachan, JUDr.
Wurstová, p.
Šťovík

230/23

CEJ - Themis

22. - 26.9.2008

Rumunsko /
Bukurešť

Mgr. Jana
Glogarová JUDr.
Lenka Kulhánková
Mgr. Radka Suchá
JUDr Hana
Klofáčová

230/24

EJTN - jednání
pracovní skupiny

16. - 19.7.2008

Španělsko /
Barcelona

PhDr. Renata
Vystrčilová

230/25 World Didac 2008

29. - 31.10.2008

Švýcarsko /
Basilej

E. Šťovík

230/26

EJTN - European
order for
payment
procedure

29.9. - 1.10.2008

Španělsko /
Barcelona

JUDr. Věra
Linhartová, Ph.D.

230/27

EJTN Transpiosition of
antidiscrimination
directives

20. - 22.10.2008

Španělsko /
Barcelona

JUDr. Břeska,
Mgr. Hájková

230/28

EJTN - setkání
pracovní skupiny

23. - 24.9.2008

Španělsko /
Madrid

Mgr. Opravil,
JUDr. Kovářová,
Ing. Jachan, p.
Šťovík

230/29

JA Pezinok

24. - 25.9.2008

Pezinok /
Slovensko

230/30

EJTN - školení
správních soudců

30.9.2008

Riga / Litva

Mgr. Opravil

230/31

EJTN - virtuální
kurz

září 2008 - únor
2009

Barcelona /
Španělsko

JUDr. Hrdličková,
JUDr.
Zahradníková

230/32

ERA - Mutual
recognition

22. - 24.10.2008

Trevír / Německo

Mgr. Bělor

230/33

EJTN - Mez.
spolupráce v boji
proti org. zločinu

6. - 8.10.2008

Gdaňsk, Polsko

JUDr. Halina
Firlová

230/34

ERA - Vydávání
osob do ciziny

6. - 7.11.2008

Portugalsko/
Lisabon

JUDr. Petr
Vaněček

230/35

EJTN - Efektivní
komunikace

27. - 29.10.2008

Polsko / Krakov

Mgr. Tomáš Skála

230/36

EJTN - neformální
jednání

9.10.2008

Francie / Paříž

Mgr. Jaroslav
Opravil

230/37

ČAK - Studijní
pobyt u
Evropského
soudního dvora

17. - 21.11.2008

Lucemburk

JUDr. Kovářová,
p. Šťovík

230/38 HELP - konference

29.10.2008

Strasbourg /
Francie

Mgr. Vít Peštuka

230/39

Lisbon network

30. - 31.10.2008

Strasbourg /
Francie

Mgr. Jaroslav
Opravil

230/40

CSM - Evrospké
soudní systémy a
jazyk práva

29.11. - 2.12.2008

Itálie / Řím

PhDr. Renata
Vystrčilová

23.10.2008

Slovensko /
Bratislava

Ing. Mazák, Ing.
Jachan, L. Janásek

230/42

ERA - azylová a
imigrační politika
EU

12. - 14.11.2008

Španělsko /
Barcelona

Mgr. Karolína
Tylová

230/43

ERA - Antidiscrimination
directives

8. - 9.12.2008

Německo / Trevír

JUDr. Závurka

4. - 5.12.2008

Francie / Paříž

PhDr. Vystrčilová,
Mgr. Opravil

26. - 29.11.2008

Strasbourg /
Francie

Mgr. Peštuka,
Mgr. Opravil

230/41

230/44 EJTN - řídící výbor

230/45

COE - elearning,
HELP

Položka 54995175 – Pohoštění

40 485,50 Kč

- rozpisem rozpočtu na rok 2008 byl Justiční akademii stanoven limit na pohoštění a dary ve výši
32 tis. Kč. Dopisem MSP č.j. 319/2008-EO-R/3 ze dne 8.7.2008 nám byl navýšen limit o částku
10 tis. Kč Celkový limit na pohoštění a dary pro rok 2008 činí 42 tis. Kč.
Celkový limit byl čerpán takto:
39 627,50 Kč

pohoštění

1 355,00 Kč

věcné dary

Položka 549951792 – ostatní nákupy j.n.

123 684,00 Kč

- jedná se o výdaje za nákup zahraničních dálničních známek, poplatků a náklady za fakturaci za
zhotovení loga Justiční akademie.

Podseskupení položek 518 – Poskytnuté zálohy
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
518

50,00

0,00

0,59 0,00%

Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy,
příspěvky a věcné dary
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
519

0,00

80,40

80,23 99,78%

Finanční prostředky ve výši 78 867,00 Kč byly použity na úhradu nákladů na řízení soudu I.
stupně a náklady na řízení soudu odvolacího ve věci sporu Justiční akademie se společností Le
Cheque Déjeuner, ve věci způsobné škody bývalým zaměstnancem.

Podseskupení položek 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
534

366,00

371,00

371,00 100,00%

Příděl do FKSP je prováděn v souladu s vyhláškou č. 310/1995 Sb., ve znění změn a doplňků.
Provádí se zálohově a ve IV. čtvrtletí je prováděn přepočet dle skutečné výše ročně čerpaných
mzdových prostředků.

Prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb byly zejména použity na jubilea zaměstnanců
školy, jako příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům a do oblasti
kultury, tělovýchovy a sportu.

Podseskupení položek 536 – Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
536

0,00

11,00

7,54 68,55%

Prostředky byly čerpány na úhrady plateb za ověřování listin a podpisů.

Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
(v tis.Kč)
Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
5909

0,00

178,00

177,83 99,90%

Finanční prostředky ve výši 177 823,00 Kč byly použity na náklady žalované částky a úroků
z prodlení ve výši 2,5% ročně v souvislosti s náklady na řízení soudu ve věci sporu Justiční
akademie se společností Le Cheque Déjeuner, ve věci způsobné škody bývalým zaměstnancem.

Změna závazných ukazatelů – z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury

Dopisem MSP č.j. 258/2008-EO-R/6 ze dne 10.6.2008 jsme obdrželi Změnu závazných ukazatelů
v návaznosti na naši specifikovanou žádost ve věci zlepšení přístupu k informačním zdrojům a
zkvalitnění služeb v knihovně Justiční akademie – VISK 3. Jedná se o účelově určené finanční
prostředky poskytnuté z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury do kapitoly 336 – Ministerstvo
spravedlnosti v návaznosti na rozhodnutí MK č.j. 148/561/2008-OUK o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu ČR na rok 2008. Došlo k navýšení finančních prostředků o částku 100 tis. Kč
v rámci běžných výdajů, která představuje maximálně 70% celkových nákladů. Zbývající podíl ve
výši minimálně 30% představují vlastní zdroje financování.

Finanční prostředky byly čerpány takto:

Jako maximální 70% podíl Ministerstva kultury:
-

52 914,50 Kč
19 379,00 Kč

pořízení 6 ks PC sestav
pořízení 5 ks LCD monitorů 720N

-

27 705,50

pořízení 2 ks LCD monitorů 214T

Jako minimální 30% podíl Justiční akademie
-

45 974,00 Kč

nákup upgrade softwaru KP-WIN SQL 1.0. na KP-WIN SQL 1.1

Celkové náklady činí 145 973,00 Kč. Vyúčtování skutečných nákladů a příjmy realizovaného
projektu na příslušných formulářích ministerstva Kultury bylo odesláno dne 20.11.2008 pod č.j.
1125/2008-JA.

Seskupení položek 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
(v tis. Kč)
Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
5491

0,00

52,00

51,98 99,96%

Akademie je členem mezinárodní sítě EJTN (European Judicia Training Network). Síť EJTN byla
založena školami pro soudce a dalšími institucemi odpovědnými zvláště za vzdělávání sféry
profesionálního soudnictví všech členských států EU. Pro rok 2008 nám byly dopisem MSP č.j.
159/2006-EO-R/7 ze dne 17. ledna 2008 přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši
2.000,00 EUR, tj. 52 tis. Kč na úhradu poplatku za členství Justiční akademie v Asociaci Evropské
sítě justičního vzdělávání za rok 2008. Skutečná výše členského poplatku činí 51.980,00 Kč.

5399 – Program sociální prevence a prevence kriminality

Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
5399

300,00

300,00

294,98 98,33%

V rámci programu sociální prevence a prevence kriminality byly finanční prostředky použity na
přípravu a realizaci seminářů a s nimi souvisejících výdajů, kterými byly lektorné, stravné,
doprava. Jednalo se o tyto semináře:
Problematika kriminality mládeže

Trendy kriminality a trestní politika
Odklony v trestním řízení
Kulatý stůl – vzdělávání v oblasti základních lidských práv
Trestně právní aspekty prostituce v ČR
Trestná činnost mládeže a na mládeži
Rovněž se uskutečnila jedna zahraniční cesta do Vídně v rámci semináře „Domácí násilí a
obchodování s lidmi“. Finanční prostředky ve výši 175 813,50 Kč byly použity na nákup učebních
pomůcek.

3541 – Program protidrogové politiky

Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost index
3541

250,00

250,00

234,66 93,86%

V rámci programu protidrogové politiky byly finanční prostředky použity na přípravu a realizaci
seminářů a s nimi souvisejících výdajů, kterými byly, lektorné, stravné, doprava a tlumočení.
Jednalo se o tyto semináře:
Trestná činnost spojená se zneužíváním omamných a psychotropních látek
Trestná činnost spojená se zneužíváním návykových látek
Trestná činnost spojená s drogovou problematikou
Finanční prostředky ve výši 30 070,00 Kč byly použity na nákup učebních pomůcek.

Stavy finančních prostředků na účtech u ČNB

( v tis. Kč)

Bankovní účet s předčíslím

Název účtu

Zůstatek

Účet s předčíslím

0

Běžný účet

0,00

Účet s předčíslím

19

Příjmový účet

0,00

Účet s předčíslím

107

Účet FKSP

313,50

Účet s předčíslím

123

Účet rezervního fondu

194,00

Účet s předčíslím

916

Investiční účet – Isprofin

0,00

Účet s předčíslím

2110

Běžné přijaté dotace

0,00

Účet s předčíslím 3113

Účet kapitálových příjmů

0,00

Účet s předčíslím 4028

Účet mezd, OON a pojistného

0,00

Účet s předčíslím 5020

Neinvestiční účet – Isprofin

0,00

Účet s předčíslím 6015

Depozitní účet
Celkem

2 856,09

(k 31.12.2008)

3 363,59

Justiční akademie vede výše uvedené účty u ČNB, pobočka Brno. V rámci konaných zahraničních
pracovních cest zřídila Justiční akademie i účet u Komerční banky v Kroměříži pro úhradu
neočekávaných výdajů pro platební karty.

Končený zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu 35-7363780247/0100 vedený u
Komerční banky v Kroměříži k 31. 12. 2008 činí 1.313,00 Kč.

Změna stavu majetku
(tis. Kč)
Ukazatel
013 – Software

Stav k 31.12.2007

Změny stavu

Stav k 31.12.2008

2 277,02

330,40

2 607,42

018 – Jiný
majetek

nehmot.

inv.

1 285,48

986,33

2 271,81

289 042,75

181,95

289 224,70

71 198,74

- 1 669,34

69 529,40

028 – Jiný HIM

53 938,06

1 422,33

55 360,39

031 – Pozemky

3 942,27

0,00

3 942,27

10 291,92

0,00

10 291,92

0,00

0,00

0,00

431 976,24

1 251,67

433 227,91

021 – Budovy, haly a stavby
022 – Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

042 – Pořízení dlouhodobého
hmotného majetku
052– Poskytnuté zálohy na
hmotný
majetek
CELKEM

investiční

Vnější kontroly

V roce 2008 neproběhly na Justiční akademie žádné vnější kontroly.

Fond kulturních a sociálních služeb
(v Kč)
Čerpání fondu

Schválený
rozpočet

Počáteční zůstatek

297 662,37 297 662,37 297 662,37

Základní příděl

366 000,00 371 000,00 371 000,00

Příjmy celkem

663 662,37 668 662,37 668 662,37

Splátky půjček

24 300,00

Upravený
rozpočet

0,00

skutečnost

0,00

Nákup vitamínových prostředků a
příspěvek na očkování

10 000,00

30 000,00

24 614,00

0,00

4 662,37

1 980,00

Pořízení hmotného majetku

35 000,00

15 000,00

0,00

Půjčky na koupi bytového zařízení

75 700,00 100 000,00

19 911,10

126 000,00 131 000,00

97 286,00

Náklady na zlepšení pracovních
podmínek

Stravování
Rekreace tuzemská

98 000,00

80 000,00

20 725,00

Rekreace zahraniční

20 000,00

20 000,00

13 000,00

Kultura, tělovýchova a sport

45 000,00

68 000,00

52 940,00

Kultura, tělovýchova a sport OSS

60 000,00

50 000,00

17 924,50

Sociální výpomoci

30 000,00

30 000,00

0,00

Penzijní připojištění

90 000,00

95 000,00

93 800,00

Dary

45 000,00

45 000,00

12 990,00

4 662,37

0,00

0,00

Ostatní výdaje
Výdaje celkem

663 662,37 668 662,37 355 170,60

Celkový převod prostředků na účtu 107 – do fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši
668.662,37 Kč. Skutečné čerpání v roce 2008 bylo 355.170,60 Kč.
Výše prostředků převedených do roku 2009 činí 313.491,77 Kč

Při čerpání rozpočtových prostředků bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Zpracovatelé zprávy

Odbor personální
Mgr. Ludmila Havelová
Hana Kleinová
Odbor výchovy a vzdělávání
JUDr. Emílie Jandová
Mgr. Jaroslav Opravil
PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
JUDr. Petr Pšenica
JUDr. Soňa Pospíšilová
PaedDr. Pavel Cicvárek
Mgr. et Mgr. Lenka Halouzková
PhDr. Miroslav Kadlčík
Mgr. Vít Peštuka
ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček
Odbor ekonomický
Ing. Ladislav Mazák
Alžběta Lakomá, DiS.

V Kroměříži dne 27. února 2009
JUDr. Daniela Kovářová
ředitelka

