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I. VZDĚLÁVÁNÍ
1. Statistické údaje o vzdělávání
Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle oblastí vzdělávání
Trestní soudnictví

43

Civilní soudnictví

45

Správní soudnictví

13

Insolvence

8

Čekatelská příprava

38

Vzdělávání středního personálu

66

ZSVSÚ

15

Elektronizace justice

100

Neprávní vzdělávání

140

Odborná jazyková příprava

19

Akce se zahraničním prvkem

30

Partnerské akce

26

Ostatní

22

Celkem

565
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Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle regionů
KM

248

Praha

161

Brno

25

H. Králové

12

Plzeň

23

Olomouc

7

Litoměřice

4

Ostrava

12

Č. Budějovice

12

Jablonec n. Nisou

4

Liberec

4

Pardubice

1

Stráž pod Ralskem

3

Jiné

49

Celkem

565

Vzdělávací akce podle délky trvání
8 a více dní: 8

1 den: 274

5 dní: 38

4 dní: 14

3 dní: 127

2 dní: 104
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Celkové počty účastí podle pracovních pozic
soudce
asistent soudce
státní zástupce
vyšší soudní úředník
střední personál
soudní tajemník
správce aplikace
zapisovatelka
vedoucí kanceláře
justiční administrativa
ředitel/ka správy
dozorčí úředník
ostatní (není z justice)
právní čekatel
justiční čekatel
Ministerstvo spravedlnosti ČR
protokolující úředník
soudní vykonavatel
probační úředník
informatik
vyšší podatelna
rejstřík. vedoucí
organizační pracovník
asistent na státním zastupitelství
Notář
personalist(k)a
asistent soudce Ústavního soudu
poradce
akademický pracovník
vykonavatel
soudní tajemník-exek.
vedoucí spisové služby
lektor
bezpečnostní ředitel
tiskový mluvčí
studující JA
exekutor
Celkem
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1582
1502
992
637
600
593
592
480
330
312
267
242
235
224
203
201
185
174
164
155
152
140
95
85
85
65
47
42
39
31
24
18
15
10
4
2
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Četnost účastí posluchačů na uskutečněných vzdělávacích akcích
Počet účastí

Všichni

Z toho soudci

Z toho SZ

1x

3027

661

291

2x

1280

396

181

3x

644

201

76

4x

402

138

43

5x

262

85

31

6x

171

56

13

7x

144

28

13

8x

73

22

3

9x

40

10

5

10x

94

3

2

11x

25

6

2

12x

13

2

1

13x

6

1

0

14x

10

3

0

15x a více

12

2

0

Četnost uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých měsících roku

100
80
60
40
20

60
23

49

56

71

79

28

49

0
4
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2. Přehled a zhodnocení uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých
oblastech vzdělávání
2.1 Oblast civilního soudnictví
Jednu z hlavních oblastí vzdělávání na Justiční akademii tvořily i v roce 2011 semináře a školení
zaměřené na oblast civilního práva. Plánovaná jednodenní a vícedenní školení se zaměřila na
nejdůležitější oblasti soukromého práva a snažila se vyhovět aktuálním požadavkům jak soudů, tak
státních zastupitelství. Pokračovala pak spolupráce s právnickými stavovskými organizacemi
(Notářské komora, Exekutorská komora a Česká advokátní komora).
Aktuálním problémům rodinného práva se věnoval ve dnech 17. - 19. ledna 2011 seminář, na němž si
každoročně vyměňují zkušenosti opatrovničtí soudci. Na případy s cizím prvkem se pak zaměřily
semináře Rodinné právo s cizím prvkem (26. - 27. září 2011) a Praxe mezinárodního rodinného práva
(1. prosince 2011).
Velmi žádané bylo školení k věcným právům (13. - 15. dubna 2011), stejně jako k pracovnímu právu
(2. - 4. února 2011).
Oblasti obchodního práva se věnovaly semináře k obchodním závazkovým vztahům (7. - 9. března a
2. - 4. května 2011) a worskhop k aktuálním otázkám závazkových vztahů (12. září 2011). Seminář k
obchodnímu právu pro soudce okresních soudů proběhl ve dnech 17. - 19. října 2011 a pro obchodní
soudce Městského soudu v Praze pak ve dnech 5. - 7. října 2011. Porovnání závazkových vztahů podle
občanského a obchodního zákoníku se věnoval seminář 1. listopadu 2011. Každoročně se pak
opakuje školení k obchodním společnostem, družstvům a cenným papírům (14. - 16. října 2011)
za účasti významných odborníků (prof. Dědič, doc. Štenglová).
Mezi nejdůležitější školení jako obvykle patřily semináře k občanskému soudnímu řádu (2. - 4.
března, 8. - 10. června a 9. - 11. listopadu 2011), které jsou zvlášť zaměřeny na soudce prvních a
druhých stupňů. Speciální seminář byl určen začínajícím soudcům a zaměřil se na přípravu a vedení
soudního řízení (19. - 21. října 2011).
Problematice odpovědnosti za škodu se věnoval třídenní seminář věnovaný aktuální judikatuře
Nejvyššího soudu (11. - 13. května 2011). K náhradě nemajetkové újmy způsobené nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem pak proběhl seminář 8. prosince 2011. Z hlediska
prestižního obsazení i odborného přínosu lze jako mimořádnou hodnotit mezinárodní konferenci
k odpovědnosti státu za legislativní újmu, která proběhla v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně
9. prosince 2011.
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Ke směnkám a šekům proběhly dva semináře: první k úvodu do směnečného a šekového práva (21. 23. března 2011) a druhý k aktuálním otázkám směnečného a šekového práva (5. - 6. října 2011).
Evropskému právu se kromě uvedených seminářů k rodinnému právu věnovala speciální školení
k doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem (7. února 2011) a k evropskému platebnímu
rozkazu a drobným nárokům (15. března 2011).
Ve spolupráci s Exekutorskou komorou proběhlo školení k exekučnímu řádu (16. - 18. března 2011).
Společně s Notářskou komorou byl uspořádán seminář k dědickému právu (1. - 3. června 2011). Spolu
s Českou advokátní komorou organizovala Justiční akademie seminář k mezinárodní soudní
spolupráci ve věcech civilních (28. března 2011). Justiční akademie pak pokračovala ve spolupráci
s Nejvyšším státním zastupitelstvím při organizování seminářů pro státní zástupce působící při výkonu
netrestního dozoru (23. a 30. března 2011). Pro státní zástupce proběhl též seminář na téma Výkon
dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence a dohled nad tímto dozorem (7. - 9. prosince 2011).

2.2 Oblast trestního soudnictví
Z hlediska významu je třeba na prvním místě zmínit semináře zaměřené na ochranu lidského života a
zdraví. Dva běhy jednodenního semináře na téma Trestné činy proti životu a zdraví a násilné trestné
činy, ukázaly, že účastníci hodnotí zejména poutavé kazuistiky a příklady z praxe, zejména pokud jsou
vhodně doplněny stručnějším teoretickým úvodem zaměřeným na dopad změn, které přinesl nový
trestní zákoník, a je-li uvedena rovněž aktuální judikatura, jako to bylo v případě těchto seminářů.
Výstupem semináře byl také mj. požadavek zaměřit se do budoucna více na méně závažnou násilnou
trestnou činnost spadající pod věcnou příslušnost okresních soudů. Na tento požadavek reaguje
vzdělávací plán Justiční akademie pro rok 2012.
Třídenní seminář na velmi aktuální téma Extremismus - vybrané problémy dokazování trestné
činnosti z oblasti extremismu, aktuální kazuistika, který proběhl na podzim 2011, byl zaměřen na
analýzu vítkovské kauzy. Účastníky bylo hodnoceno praktické zaměření semináře.
K velmi dobře hodnoceným vzdělávacím akcím patřil třídenní seminář na téma Hospodářská trestná
činnost, vybrané problémy ekonomické kriminality, který se konal v květnu 2011. Stěžejními byla
témata: daňové řízení a řízení trestní – rozdíly; aplikace nového daňového řádu; téma účetnictví jako
metoda zachycování hospodářské reality, účetnictví pro účely trestního řízení; téma celní a daňová
kriminalita, trestněprávní úprava, význam mimotrestních právních norem, aktuální judikatura,
přednesené lektorem z NS. Tématu zajišťování majetku v trestním řízení se týkal dobře hodnocený
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příspěvek zástupce Exekutorské komory na téma Pravidla exekučního prodeje majetku a jejich
uplatnění při zpeněžení majetku zajištěného v trestním řízení. Tento příspěvek zazněl na semináři na
téma Hospodářská trestná činnost, v červnu 2011. Z hlediska boje s kriminalitou páchanou za účelem
zisku byla rovněž důležitá témata: problematika lichvy se zaměřením na nepřiměřenost smluvních
odměn, pokut a úroků; trestní odpovědnost právnických osob a vybrané problémy trestního
zákoníku; která zazněla v rámci třídenního semináře v listopadu 2011 na téma Trestní zákoník. Na
témata: úpadkové trestné činy; insolvenční řízení ve spojení s trestnými činy hospodářskými;
problematika veřejných dražeb a veřejných soutěží v souvislosti s insolvenčním řízením; byl zaměřen
seminář Insolvenční řízení pro trestní soudce a státní zástupce, který se konal v únoru 2011.
V září 2011 se uskutečnil třídenní seminář na téma „Boj proti korupci“, zaměřený na: odhalování,
vyšetřování a dokazování korupce v USA, spolupráci tiskového mluvčí se státními zástupci;
informování veřejnosti, spolupráci s novináři; informování o probíhající korupční kauze; problematiku
dotací – z pohledu provázanosti s možným korupčním jednáním, schvalovací dotační proces, čerpání
dotací a plateb, kontrola, prevence, postih (trestněprávní, civilněprávní), problematiku veřejných
zakázek a práce s daty o veřejných zakázkách.
Na podzim 2011 se uskutečnily 2 jednodenní semináře na téma Mezinárodní justiční spolupráce,
jejichž úroveň byla účastníky vysoce hodnocena. Skladba programu: dožádání; předávací řízení;
společné vyšetřovací týmy; praktické poznatky z činnosti EUROJUSTu; uznávání peněžitých pokut a
trestů; zohledňování odsouzení; vystihla dle účastníků jejich současné potřeby na úseku mezinárodní
spolupráce.
Z pohledu procesní problematiky byly za nejpřínosnější považovány 2 jednodenní semináře na téma
Trestní řád, které proběhly na podzim roku 2011. Příspěvky lektorů tohoto semináře byly hodnoceny
pro praxi přínosné, výborné a výstižné, a to včetně informace o připravovaných novelách.
Pro výše uvedené semináře, ale i pro další vzdělávací akce v této zprávě z důvodu stručnosti
neuvedené, je typická velmi kvalitní lektorská písemná příprava, o čemž svědčí celá řada kvalitních
materiálů a prezentací zavěšených jako přílohy v systému ASJA.

2.3 Oblast správního soudnictví
Semináře z oblasti správního soudnictví jsou zajišťovány v úzké spolupráci s určenými soudci
Nejvyššího správního soudu. V roce 2011 byla zahrnuta průřezově témata zajímavá a potřebná pro
výkon správního soudnictví. V souvislosti s novelou soudního řádu správního proběhl jako reakce na
tuto novelu třídenní seminář k novele soudního řádu správního, který byl masívně navštíven soudci
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se specializací na správní soudnictví a soudci Nejvyššího správního soudu. Dalším živým a zajímavým
seminářem reagujícím na plánované změny v oblasti sociálního zabezpečení pak byl opět třídenní
seminář Aktuální otázky sociálního zabezpečení.

2.4 Začínající soudci – soudci s praxí do tří let
V roce 2011 byla vytvořena nová cílová skupina – Soudci s praxí do tří let, kdy právě těmto začínajícím
soudcům je věnována zvláštní pozornost při startu v jejich nové profesní kariéře. Byl pro ně vytvořen
koncept dovednostních seminářů vedených odborníky z praxe. V roce 2011 se uskutečnily dvě takové
akce, a to Simulované civilní jednání pro soudce s prací do 3 let a Řešení zátěžových situací v trestním
řízení. Obě akce byly účastníky velmi kladně hodnoceny. V hodnotících listech se opakuje požadavek
na pokračování v tomto typu vzdělávání.

2.5 Oblast insolvenčního práva
V roce 2011 se v oblasti insolvencí konaly vzdělávací akce v souladu s plánem schváleným Radou
Justiční akademie. Semináře byly zaměřeny zejména na novelu insolvenčního zákona, judikaturu a
výkladové problémy insolvenčního práva. Zástupcem v Radě Justiční akademie pro oblast insolvencí
je JUDr. Jaroslav Bureš.

2.6 Zkoušky insolvenčních správců
V roce 2011 Justiční akademie stejně jako v předcházejícím období, organizačně zabezpečovala
zkoušky insolvenčních správců. Zkoušky sestávající z písemné a ústní části se konaly zpravidla
jedenkrát měsíčně s výjimkou měsíců července a srpna.
Písemné části zkoušek se konají výlučně v Kroměříži, v počítačových učebnách budovy „C“.
Ústní zkoušky pak probíhaly souběžně v Kroměříži a na pracovišti Justiční akademie v Praze. Od
druhého pololetí roku 2011 se z důvodu snižujícího se počtu uchazečů, ústní část zkoušek koná pouze
v Praze. Zde se také skládají zvláštní zkoušky insolvenčních správců.
Ústní část zkoušek se skládá před pětičlennou zkušební komisí, jejíž členy jmenuje ministr
spravedlnosti. Členy zkušebních komisí jsou soudci zabývající se insolvenčním právem, zástupci
advokátní komory, komory auditorů, komory daňových poradců a komory exekutorů.
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2.7 Čekatelská příprava, vzdělávání asistentů
Čekatelská příprava je realizována v souladu se zákonem a požadavky praxe – tedy v závislosti na
počtu čekatelů. V loňském roce bylo výborně hodnoceno a zároveň o něj byl i velký zájem mezi
asistenty tzv. „Závěrečné soustředění“ – což je seminář zaměřený na ryze praktickou přípravu na
složení justičních zkoušek.
Po dohodě s předsedkyní NS probíhá pravidelné vzdělávání asistentů na NS v Brně, kdy zúčastnit se
mohou i jiní asistenti než asistenti pouze NS. O tyto semináře je taktéž velký zájem.

2.8 Vzdělávání odborného justičního personálu
Další vzdělávání odborného personálu justice se během roku 2011 zaměřilo zejména na oblast
aktuálních legislativních, technických i organizačních změn jak ve výkonu, tak ve správě soudů a
státních zastupitelství. Kromě personálu působícího v oblasti výkonu soudů, se oproti minulému roku
významně posílilo vzdělávání personálu správy soudů, státního zastupitelství a dalších organizačních
složek státu v justici. Například účastníky velmi kladně přijaté semináře na téma Spolupráce soudu a
PMS ve vykonávacím řízení trestním proběhly v regionálních učebnách JA. Cílem bylo ukázat příklady
dobré praxe v oblasti spolupráce soudu a PMS při výkonu trestu obecně prospěšných prací.
Na úseku vzdělávání personálu v justici (jednak vyšších soudních úředníků, asistentů soudců a
soudních tajemníků, jednak managementu a zaměstnanců správy soudů, státního zastupitelství i
všech dalších organizačních složek státu v justici)) - dále jen DV – byla naplánována 34 témata, z nichž
2 se týkaly managementu soudů a 9 správy soudů, státního zastupitelství a ostatních složek v justici.

2.9 Oblast kvalifikačního vzdělávání vyšších soudních úředníků
Kvalifikační vzdělávání vyšších soudních úředníků probíhá na základě zákona č. 121/2008 Sb., o
vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství formou řádného či
zkráceného studia.

2.10

Oblast kvalifikačního vzdělávání vyšších soudních úředníků

V daném období roku 2011 řádné studium na Justiční akademii nebylo otevřeno, ani zde
neprobíhalo.
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2.11

Zkrácené studium vyšších soudních úředníků

Zkrácené studium bylo zahájeno v lednu roku 2009 na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti
a v souladu s § 26 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství. Ke studiu jsou přijímáni zaměstnanci soudů, kteří mají nejméně úplné střední vzdělání
zakončené maturitní zkouškou, získali nejméně tříletou nepřetržitou praxi jako soudní tajemníci, byli
ke studiu doporučeni příslušným předsedou krajského soudu nebo vrchního soudu nebo předsedou
Nejvyššího soudu anebo předsedou Nejvyššího správního soudu a úspěšně složili přijímací zkoušku.
Studium sestává z deseti týdenních studijních soustředění a individuálního studia. Ukončuje se
závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování studia vyšších soudních úředníků
V roce 2011 probíhaly na Justiční akademii celkem tři studijní běhy zkrácené formy studia. Třetí a
čtvrtý běh se konal v Kroměříži. Pátý běh pak na pracovišti Justiční akademie v Praze. Třetí studijní
běh byl ukončen v měsíci březnu závěrečnou zkouškou.

2.12

Novela zákona o VSÚ

V roce 2011 započala příprava nového pojetí studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků
státního zastupitelství, které se zatím nekoná. Důvodem je to, že se fakticky ukončilo řádné studium
vyšších soudních úředníků a pokračuje jen zkrácené studium pro soudní tajemníky. Toto zkrácené
studium je realizována díky zákonné výjimce, která má pozbýt účinnosti koncem roku 2012. Proto
bylo přistoupeno k těmto opatřením:
a.

Vypracování návrhu změny zákona. Justiční akademie po řadě konzultací s justicí připravila
spolu s MSp připravila novelu zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství. Obsahem novely ke zkrácení studia z 3 let na 18 měsíců.
Nadále by toto rezortní vzdělávání bylo vyhrazeno pro zaměstnance soudů a státních
zastupitelství. Návrh je nyní v legislativním procesu.

b.

Příprava návrhu nového studijního řádu. V návaznosti na zákonnou změnu se připravuje nový
studijní řád. Ten vydá Ministerstvo spravedlnosti, ale jeho návrh bude fakticky připraven
Justiční akademií.

c.

Nové pojetí obsahu studia. Studium bude nově méně vycházet z kurikula právnických
vysokých škol a více se zaměří na konkrétní dovednosti, které vyžaduje činnost vyššího
soudního úředníka či vyššího úředníka státního zastupitelství. Justiční akademie připravuje
řadu konzultací s justicí, mj. do prázdnin proběhne diskuzní panel za účasti zástupců
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Ministerstva spravedlnosti, soudců, státních zástupců i absolventů studia vyšších soudních
úředníků.

2.13

Protokolující úředníci

Justiční akademie zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR vzdělávání
protokolujících úředníků. Vzdělávání sestává z teoretické i praktické přípravy a následných zkoušek.
Zkoušky se v roce 2011 konaly ve dvou termínech červnu a prosinci.

2.14

Ostatní vzdělávání

V oblasti elektronizace justice se Justiční akademie stala během minulého roku partnerem
Ministerstva spravedlnosti nejen v oblasti organizační, ale také v oblasti metodické podpory a
projektového řízení. Díky úzké spolupráci s Oddělením metodiky a dohledu a Odborem informatiky se
podařilo uspořádat desítky seminářů a praktických workshopů jak pro soudce a státní zástupce, tak
pro další odborný personál justice. U celé řady z nich si ceníme jejich měřitelných výsledků pro praxi.
Příkladem mohou být regionální školení zaměřená na automatické generování platebních rozkazů,
kdy podíl vygenerovaných EPR vzrostl během roku 2011 z 13% na 86%.
V oblasti neprávních disciplín zaměřených na oblast aplikované psychologie byly realizovány
výcvikové kurzy základů psychologie, zvládání zátěže a stresu, komunikace, včetně krizové
komunikace a kurzy věnované problematice psychologie výslechu. Kromě toho byly uspořádány
výcvikové kurzy zaměřené na získání dovedností v oblasti komunikace se sdělovacími prostředky.
Zvláštní místo mezi neprávními akcemi zaujímá Diskusní fórum o etice v právu. V roce 2011 proběhlo
již 7. fórum za účasti významných osobností justice i akademické scény.
V programu vzdělávacích akcí v oblasti ostatního vzdělávání byla nabídka zaměřena i na kompetenci
v používání počítačů, písemnou komunikaci v mateřském jazyce a vybraná témata z oblasti
ekonomiky a účetnictví. Program těchto akcí doplnily kurzy, které Justiční akademie realizovala na
žádost příslušného soudu či státního zastupitelství. Nedílnou součástí byla tedy oblast výpočetní
techniky resp. práce na PC a kurzy s tím spojené: MS Office 2003 (2007), MS Outlook 2003 (2007), MS
Power Point, MS Windows 7, Základy práce na PC, Tabulky v programu MS Excel 2007, Samostatnou
skupinu tvořily kurzy ASPI v úrovni základní i pokročilé.
Cílovou skupinu, až na výjimky, kdy se jednalo o specifické téma, tvořili soudci, státní zástupci, střední
personál, vedoucí pracovníci, asistenti, čekatelé i pracovníci IT oddělení.
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2.15

Jazykové vzdělávání

Justiční akademie v souladu s požadavky z rezortu justice a na žádost Rady Justiční akademie
v posledních dvou letech připravila a začala postupně realizovat inovaci jazykového vzdělávání.
Jedním z hlavních cílů této inovace je mj. přijmout opatření vedoucí ke zvýšení jazykových dovedností
soudců a státních zástupců jakožto prostředek, jak posílit přímé kontakty s jejich zahraničními
protějšky. Dílčími cíli inovace bylo reagovat na potřeby soudců a státních zástupců v oblasti odborné
terminologie a při realizaci evropské justiční spolupráce v trestních a civilních věcech.
V roce 2011 nabízela Justiční akademie odborné jazykové vzdělávání pro tři cizí jazyky, angličtinu,
francouzštinu a němčinu. Již tradičně se konaly letní školy odborného právního jazyka, o které byl
jako každoročně velký zájem. Justiční akademie vyšla tomuto zájmu vstříc a nabídla v paralelních
kurzech v termínu 22. - 26. srpna takový počet míst, které odpovídaly poptávce. V červenci byly
v partnerství s Komorou soudních tlumočníků realizovány velmi úspěšné kurzy se zaměřením na
odbornou právní angličtinu a němčinu užívanou v oblasti civilní terminologie (16. - 23. července).
V srpnu proběhla na Justiční akademii mezinárodní škola právní francouzštiny otevřená českým i
evropským soudcům a státním zástupcům, která také zaznamenala velký ohlas (29. srpna - 2. září).
Rada Justiční akademie na svém zářijovém zasedání schválila záměr Justiční akademie otevřít pilotní
kurzy obecné angličtiny se základy odborného jazyka v regionech, výuku v těchto kurzech Justiční
akademie zahájila pro soudce a státní zástupce v říjnu 2011, výuka probíhá pravidelně jednou týdně.
Tyto jazykové kurzy obecné angličtiny jsou určeny pro zájemce se znalostí od úrovně pro mírně
pokročilé, jazyková úroveň účastníků v jednotlivých skupinách je stanovována podle konceptu
Evropského jazykového portfolia. Kurzy jsou zpoplatněny, Justiční akademie je zabezpečuje
organizačně, aniž by do výuky vkládala další finanční prostředky.
Justiční akademie klade důraz na prezenční formy výuky, a to zejména v nabídce jazykového
vzdělávání pro soudce a státní zástupce, nicméně díky finanční podpoře projektu financovaného
z Norského finančního mechanismu vznikly e-learningové jazykové moduly právní terminologie pro
oblast trestní i civilní pro odbornou angličtinu, němčinu a francouzštinu, které Justiční akademie
nabízí v ASJA jako podporu distanční formy studia odborné terminologie.
Justiční akademie v oblasti jazykového vzdělávání spolupracuje i s evropskými institucemi, v roce
2011 se JA podílela na přípravě evropských kurzů odborné právní terminologie a stala se
koordinátorem a jedním z partnerů evropského lingvistického projektu realizovaného Evropskou
justiční vzdělávací sítí (EJTN), díky kterému se čeští soudci a státní zástupci účastnili v roce 2011
odborných jazykových kurzů zaměřených na odbornou právní terminologii užívanou v kontextu
evropské justiční spolupráce v trestních věcech (Řím, 14. - 18. února; Bordeaux, 4. - 8. července;
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Ljubljana, 7. - 11. listopadu). V roce 2011 se Justiční akademie díky úspěšné koordinaci tohoto
evropského lingvistického projektu stala koordinátorem nového odborně-jazykového projektu s EJTN,
jehož zahájení a realizace se plánuje na období 2012 - 2013.

3. Partnerské akce
V roce 2011 Justiční akademie na základě partnerských smluv spolupořádala tři desítky partnerských
vzdělávacích akcí, které aktuálně doplňovaly plán vzdělávání Justiční akademie, a to jak v právních,
tak i s právem souvisejících disciplínách. Rozvíjela se již tradiční spolupráce s Jednotou českých
právníků, výborné ohlasy byly zejména na semináře Likvidace dědictví (29. března a 3. listopadu),
Autorský zákon v aplikační praxi (9. května), Přeměna společnosti (25. května), Právní odpovědnost
v medicíně (6. června), Věcná břemena (23. června), Aktuální otázky nájmu bytů po dílčí novele
občanského zákoníku (30. listopadu), Vypořádání SJM v aktuální judikatuře NS ČR (9. prosince).
Úspěšně se prohlubovala také spolupráce s Českou advokátní komorou, největší ohlas zaznamenaly
partnerské vzdělávací akce s účastí tuzemských i zahraničních přednášejících na téma mezinárodní
soudní spolupráce ve věcech civilních (28. března) a seminář zaměřený na judikaturu evropského
soudu pro lidská práva (10. listopadu). Ve spolupráci s Exekutorskou komorou proběhlo školení
k exekučnímu řádu (16. - 18. března). Společně s Notářskou komorou byl uspořádán seminář
k dědickému právu (1. - 3. června).
V roce 2011 se také úspěšně realizovaly semináře konané v partnerství Justiční akademie s Komorou
soudních tlumočníků (26. února, 30. dubna, 8. října a 22. října), či Daňovou akademií (21. října).
Partneři se na nákladech partnerských akcí podílejí poměrným dílem, vždy v závislosti na počtu svých
účastníků. Všechny partnerské akce byly v hodnotících listech hodnoceny jako dobře připravené a
vysoce kvalitní.

4. Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi
V roce 2011 vyslala Justiční akademie 51 účastníků na vzdělávací akce do zahraničí. Justiční akademie
byla v roce 2011 aktivním členem Evropské justiční vzdělávací sítě (EJTN) a díky členství JA v této síti
se mohly desítky českých soudců a státních zástupců v roce 2011 prostřednictvím JA bezplatně, nebo
za výhodných finančních podmínek účastnit evropských výměnných stáží a odborných seminářů či
konferencí. V roce 2011 vycestovali prostřednictvím JA a EJTN čeští soudci a státní zástupci na
evropské justiční výměnné stáže do Portugalska, Itálie, Dánska a Polska a jejich zahraniční kolegové
se recipročně účastnili výměnných stáží v České republice. Prostřednictvím Justiční akademie byli
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vysláni porotci na evropskou soutěž EJTN pro čekatele „Themis“. EJTN otevřela prostřednictvím
Justiční akademie odborné semináře českým soudcům a státním zástupcům, velkou odezvu
zaznamenaly např. semináře Networks aiming to facilitate judicial cooperation in criminal and civil
matters between judicial authorities (Duisburg, 27. - 28. června), Comparative study on European
legal systems through legal language (Murcia, 27. června – 1. července) nebo Strenghening Victim's
Rights in Criminal Proceedings within EU (Budapešť, 17. - 18. října).
Díky úzké spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) Justiční akademie vyslala účastníky na 12
seminářů s tematikou mezinárodního a evropského práva do Německa do Trevíru, vynikající ohlasy
byly např. na Akademii pro mladé soudce a státní zástupce – Academy for Young Judges and
Prosecutors (Trevír, 17. - 28. ledna a 31. ledna - 11. února) nebo na semináře EU Anti-Discrimination
law (Trevír 28. - 29. března, 9. - 10. května, 14. - 15. listopadu) či EU Law on equality between men
and women (Trevír 4. - 5. dubna a 17. - 18. října). Justiční akademie participovala na projektech ERA,
úspěšně byl v roce 2011 ukončen projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti evropské justiční
spolupráce v trestních věcech.
Justiční akademie se v roce 2011 zapojila do projektu Utrechtské univerzity, v rámci kterého nabídla
soudcům účast na semináři European Competition Law (Durbuy, 20. - 21. října).
Začala se intenzivně rozvíjet spolupráce s justičními akademiemi zemí V4, a to na základě
partnerského protokolu o spolupráci v oblasti justičního vzdělávání, podepsaného řediteli justičních
akademií zemí V4 a Chorvatska v Budapešti dne 21. června 2011. Všechny strany se na základě
tohoto partnerského protokolu ve druhé polovině 2011 dohodly na formách spolupráce pro
nadcházející období, např. otevření v roce 2012 společně vytipovaných seminářů zájemcům ze všech
zemí, které protokol podepsaly, či zahájení přípravy společných vzdělávacích projektů (např. projekt
Erasmus a projekt pro výzvu Evropské komise Criminal Justice - JUST/2011-2012/JPEN/AG).
Pokračovala úzká spolupráce se slovenskou Justiční akademií, a to na základě bilaterální partnerské
smlouvy, díky které v roce 2011 otevřely obě instituce vybrané semináře pro účastníky z obou zemí,
ohlas zaznamenaly např. semináře Evropské a mezinárodní právo soukromé (Omšení, 10. - 11. října)
či Mediální a telekomunikační právo s výkladem judikatury ESLP a ESD (Omšení, 12. - 13. prosince).

5. Projekty
V roce 2011 byla Justiční akademie úspěšná také v projektech, na které získala finanční prostředky
z evropských fondů, a to:
-

Projekt E-learningové vzdělávání pro rezort justice, realizovalo Ministerstvo spravedlnosti v
partnerství s Justiční akademií od roku 2007 do 2011 za finanční podpory Norského
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finančního mechanismu. Projekt byl v dubnu 2011 úspěšně ukončen, podrobné informace o
projektu a jeho výstupech jsou k dispozici na www stránkách Justiční akademie
http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=36&lang
=cs ;
-

Justiční akademie byla v roce 2011 úspěšná v grantové žádosti podané ve výzvě Evropské
komise Training national judges in EU competition law a získala finanční prostředky na
realizaci projektu Training Czech and Slovak Judges in EU Competition Law;

-

Projekt 7F-05732.01 – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání
zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství byl schválen v roce 2010 a
zahájen v roce 2011. Projekt je financován z programu Švýcarsko-české spolupráce. Jedná se
o tříletý projekt. Cílem projektu je nastartování procesu řízeného celoživotního vzdělávání
poskytujícího základní, odbornou a speciální přípravu v návaznosti na požadavky výkonu
dané profese,

-

Projekt CZ.1.04/4.1.00/80.00001 - Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie,
odborných specializací a case managementu byl schválen na přelomu roku 2011/2012 a bude
zahájen v roce 2012. Projekt je financován ze strukturálních fondů Evropské unie – OP Lidské
zdroje a zaměstnanost. Projekt usiluje o posilování institucionální kapacity a efektivnosti
výkonu veřejné správy, v tomto případě zejména soudů a státních zastupitelství. V rámci
projektu bude vytvořen a implementován systém vzdělávání pracovníků justice v oblasti
ekonomie, hospodářství, financí a efektivního managementu soudního a přípravného řízení.
Důraz bude zejména kladen na systémový a komplexní přístup a na propojení právních a
ekonomických znalostí. Projekt bude využívat moderní vzdělávací metody, jako jsou
například e-learningové moduly, blended learning, či případové studie. Bude také vydána
publikace "Efektivní case management v české justici", která bude první odbornou publikací o
této problematice v ČR. Projekt zefektivní vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj soudců,
státních zástupců, případně asistentů a čekatelů, a zvýší jejich znalosti a dovednosti v
oblastech, které přímo souvisejí s výkonem jejich pracovních činností,

-

Justiční akademie podala dne 15. 12. 2011 žádost o finanční podporu z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla dne 24. 2 na základě doporučení hodnotící komise
ze dne 30. ledna 2012 zprostředkujícím subjektem schválena. Momentálně se před podpisem
Právního aktu pro poskytnutí podpory upřesňují některé náležitosti žádosti před startem
projektu, který se jeví reálně na červen roku 2012.
V tomto projektu JA pro roky 2012 až 2015 připravuje pro oblast rekodifikace 283
vzdělávacích akcí. Každá z nich bude určena pro 25 až 80 účastníků a budou trvat v rozmezí
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od jednoho do tří dnů (z toho 41 jednodenních akcí, 146 dvoudenních akcí a 96 třídenních
akcí)
V souhrnu otevřeme 18000 míst na seminářích a výuka bude celkem trvat 39740 člověkodní.
Semináře budou určené pro soudce a státní zástupce a (odděleně) pro střední personál.
Školícími místy budou nejen Praha a Kroměříž (jak je v nabídce JA obvyklé), ale i města, kde
sídlí krajské soudy (maximální dostupnost školení). Školit se tedy bude v Ústí nad Labem,
Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Kroměříži a v Praze.
K odstranění objevujících se výkladových problémů bude zorganizováno 8 (případně, dle
potřeby, více) konferencí. Kromě série školení bude rovněž připraveno 60 e-learningových
modulů: Elektronických skript, která prostřednictvím internetu budou non-stop přístupná
všem pracovníkům justice.
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II. EKONOMIKA
1. Rozpočet a ekonomické informace
Rozpočet Justiční akademie na rok 2011 byl stanoven dopisem Ministerstva spravedlnosti ČR č.j.
700/2010_EO-R/26 ze dne 29/12/2010. Rozpracování rozpočtu na seskupení jednotlivých
rozpočtových položek bylo provedeno v souladu s potřebami ke splnění hlavních úkolů v oblasti
vzdělávání v roce 2011 a zajišťujícími provoz Justiční akademie v roce 2011.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu na rok 2011 stanovil tyto závazné ukazatele:
- příjmy celkem
- investiční výdaje celkem
z toho :

systémové dotace
individuální dotace

- neinvestiční výdaje celkem
z toho :

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

Rozpis příjmů a výdajů státního rozpočtu Justiční akademie v tis. Kč
Konečný
rozpočet
2010

Schválený
rozpočet
2011

Konečný
rozpočet
2011

Skutečnost
2011

% plnění
(SKxKR)

0,00

0,00

74,00

73,32

99,08%

213 - Příjmy z pronájmu majetku

336,00

74,00

137,00

147,10

107,37%

214 – Příjmy z úroků a realizace fin.majetku

12,00

11,00

11,00

9,39

85,36%

232 – Ostatní nedaňové příjmy

332,00

100,00

233,00

260,30

111,72%

311 – Příjmy z prodeje ostatního HDM

112,00

0,00

0,00

0,00

0%

2*+3* - nedaňové příjmy

792,00

185,00

455,00

490,11

107,72%

415 – Ostatní nein. přijaté transfery ze zahr.

18 000,00

1 664,00

1 664,00

0,00

0%

Příjmy celkem

18 792,00

1 849,00

2 119,00

490,11

23,13%

UKAZATEL
211 – Příjmy z vlastní činnosti
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501 – Platy zaměstnanců

17 619,00

16 209,00

15 918,00

15 754,55

98,97%

502 – ostatní osobní náklady

5 350,00

4 960,00

5 210,00

4 316,36

82,85%

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

7 810,00

7 197,00

7 751,00

5 436,47

70,14%

504 – odměny duševního vlastnictví

7 000,00

0,00

3 777,00

3 164,75

83,79%

50* - mzdy, OON a pojistné celkem

37 779,00

28 366,00

32 656,00

28 672,13

87,80%

Konečný
rozpočet 2010

Schválený
rozpočet
2011

Konečný
rozpočet
2011

Skutečnos
t2011

% plnění
(SKxKR)

3 960,00

2 986,00

2 981,70

2 733,44

91,67%

514 – Úroky a ostatní fin. výdaje

23,00

21,00

21,00

5,30

25,23%

515 – Nákup vody, paliv a energií

5 210,38

4 523,00

4 757,00

4 514,82

94,91%

516 – Nákup služeb

27 891,26

9 632,00

22 877,70

12 334,47

53,91%

517 – Ostatní nákupy

4 824,70

6 228,00

4 329,30

3 405,14

78,65%

518 – Poskytnuté zálohy

0,00

43,00

43,00

0,97

2,26%

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

12,00

0,00

37,70

35,24

93,47%

41 921,34

23 433,00

35 047,40

23 029,38

65,71%

534 – Neinvestiční fondy

352,00

162,00

269,00

157,55

58,56%

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným
veřejným rozpočtům

21,00

9,00

26,00

21,74

83,62%

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

35,00

125,00

125,00

44,04

35,23%

80 108,34

52 095,00

68 123,40

51 924,84

76,22%

UKAZATEL
513 - Nákupy materiálu

51*- Neinvestiční nákupy a související výdaje

5* - běžné výdaje celkem

Konečný
rozpočet 2010

Schválený
rozpočet
2011

Konečný
rozpočet
2011

Skutečno
st2011

% plnění
(SKxKR)

192,00

224,00

224,00

190,41

85,00%

384,00

410,00

410,00

197,56

48,19%

247,00

336,00

336,00

234,40

69,76%

823,00

970,00

970,00

622,37

64,16%

Konečný
rozpočet 2010

Schválený
rozpočet
2011

Konečný
rozpočet
2011

Skutečno
st2011

% plnění
(SKxKR)

612- Pořízení DHIM

339,00

0,00

2 224,00

2 222,25

99,92%

Kapitálové výdaje celkem

339,00

0,00

2 224,00

2 222,25

99,92%

UKAZATEL
3541 – Program protidrogové politiky
5399 – Program soc. prevence a prevence
Kriminality
5491 – Členský příspěvek mezinárodním
organizacím
Běžné výdaje zvláštních programů celkem

UKAZATEL
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V rámci kalendářního roku 2011 a v souvislosti se změnou potřeb na některých rozpočtových
položkách provedla Justiční akademie celkem 62 rozpočtových opatření, z nichž se 8 týkalo rozpočtu
fondu kulturních a sociálních potřeb, 5 investičních výdajů a 49 neinvestičních výdajů, a to zejména
přesunů v rámci čerpání výdajů zahraničních projektů.
V rámci dodržování hospodárnosti při vynakládání rozpočtových prostředků a na základě
pravidelného měsíčního vyhodnocování čerpání realizovala hospodářské operace dle priorit a
naléhavosti vzniklých potřeb ve všech budovách JA, a rovněž i při realizaci vzdělávacích akcí pro
zaměstnance v resortu justice.

Rozpočtové změny v seskupení rozpočtových položek 51* - neinvestiční nákupy:
- navýšení prostředků na zabezpečení zkoušek insolvenčních správců
- navýšení neinvestičních prostředků programu EU027 – modernizace soudnictví
- navýšení neinvestičních prostředků programu EU003 – e-learningové vzdělávání v resortu justice

Rozpočtové změny v seskupení rozpočtových položek 61* - kapitálové výdaje:
V roce 2011 realizovala Justiční akademie 3 investiční akce, které byly zařazeny do financování
programů z investičního účtu 916 a 5020. Jednalo se o tyto akce:
1) rekonstrukce KIII s rozpočtem ve výši 1 150 tis. Kč – č. 1360120069
Prostředky byly použity na úhradu narovnání v záležitosti vzniklého rozdílu při změně sazbě
DPH při realizaci akce reko KIII v roce 2005 dodavatelské firmě Outulný.
2) EZS-modernizace s rozpočtem ve výši 399 tis. Kč – č. 1360130195
V rámci uvedené akce došlo k modernizaci bezpečnostních systémů budov JA.
3) nákup osobního automobilu s rozpočtem 675 tis. Kč – č. 1360120067
Rozpočtové prostředky byly čerpány na nákup služebního vozidla Škoda Superb pro
zajišťování dopravy lektorů JA.

Rozpočtové změny v seskupení rozpočtových položek 50* - mzdy, OON a pojistné:
a) povolené čerpání NNV jako opatření směřující k dorovnání průměrných platů, účelově
určených na nárokové složky platu – dopis MSP čj 140/2011-EO-R/32
b) povolené čerpání NNV jako opatření směřující k dorovnání průměrných platů, účelově
určených na nárokové složky platu a povolené překroční čerpání na položce odstupného –
dopis MSP čj 188/2011-EO-R/20
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c) převod finančních prostředků a 1 pracovního místa ve prospěch NSZ – dopis MSP čj
243/2011-EO-R/8 a 243/2011-EO-R/8
d) snížení prostředků roku 2011 i NNV ve prospěch MSP – dopis MSP čj 188/2011-EO-R/26
e) navýšení dle usnesení vlády č. 694/2011 – dopis MSP čj 576/2011-EO-R/5
f) rozdělení disponibilní centrální rezervy MSP – dopis MSP čj 706/2011-EO-R/18

Závazným limitem a rozpisem rozpočtu zaměstnanosti pro rok 2011 nám byl stanoven počet
zaměstnanců 65. V roce 2011 Justiční akademie zaměstnávala celkem 58 osob, z toho 4 osoby se
změněnou zdravotní schopností, 10 osob pracovalo na částečný úvazek a podíl mužů činil 41 % a
podíl žen činil 59 %.

Čerpání ostatních osobních nákladů bylo v tomto členění:
Ostatní osobní náklady

4 073 845,00 Kč

Odstupné

242 516,00 Kč

Rozpočtové změny v seskupení rozpočtových položek 2*+3*+4* - příjmy
Justiční akademii byly rozpočtovány i ostatní neinvestiční transfery ze zahraničí, které byly tvořeny
v rozpočtované výši a 1 120 tis. Kč k projektu EU058 – využívání EU instrumentů v oblasti trestní
justice a ve výši 544 tis. Kč k projektu EU027 Českošvýcarské spolupráce – modernizace soudnictvíanalýza. Rozpočtové příjmy jsou ve výši zahraničního podílu projektu, jejíchž plnění se realizuje
prostřednictvím žádostí o platby za hodnotící období prostřednictvím Ministerstva financí.

Akademie je členem mezinárodní sítě EJTN (European Judicia Training Network). Síť EJTN byla
založena vzdělávacími institucemi pro soudce, státní zástupce a další pracovníky justice a také dalšími
institucemi odpovědnými zvláště za vzdělávání ve sféře soudnictví všech členských států EU. Pro rok
2011 nám byly rozpisem rozpočtu přiděleny rozpočtové prostředky v celkové výši 336 tis. Kč na
úhradu poplatku za členství Justiční akademie v Asociaci Evropské sítě justičního vzdělávání. Roční
členský příspěvek do sítě EJTN činí 8000 EUR a roční administrativní příspěvek do fondu na projekty
činí 1376 EUR.
I v roce 2011 byl rozpočet zpracován dle potřeb správců rozpočtových p a v pravidelných měsíčních
termínech bylo prováděno vyhodnocování čerpání rozpočtových prostředků a rozbor jejich čerpání a
vývoj. Na základě zjištěných výsledků, byla přijata opatření, která měla vézt k zamezení nežádoucímu
čerpání těchto prostředků. Stanovené závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.
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2. Zahraniční projekty
Justiční akademie v roce 2011 realizovala i projekty, které byly částečně financovány podílem ze
zahraničních zdrojů a týkaly se těchto výdajů:
A)

projekt EU003 – E-learning v resortu justice

Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií bylo v rámci 1. výzvy Finančních
mechanismů EHP/Norska příjemcem grantové podpory projektu s názvem E-learningové vzdělávání
pro resort justice (E-learning Education for Judiciary), č. CZ0056. Projekt byl zahájen v roce 2008 a
dokončen byl, podle předpokladu, v dubnu 2011. Celková výše přiděleného grantu činila 498.304
EUR, celkové oprávněné výdaje projektu byly 587.000 EUR. Řešitelem projektu bylo Ministerstvo
spravedlnosti, spoluřešitelem Justiční akademie.
Celkové čerpání projektu za rok 2011 bylo ve výši 4.688.682,80 Kč v tomto členění:
699.444,60 Kč

národní spolufinancování

3.929.238,20 Kč

zahraniční spolufinancování

60.000,00 Kč

financování z vlastních zdrojů rozpočtu JA

Finanční prostředky byly čerpány ve výdajích v rámci odměn autorům vzdělávacích modulů,
úhradami za služby participace na projektu, realizace závěrečné konference projektu, a rovněž i
úhradami za managerské služby.

B)

projekt EU027 – modernizace soudnictví

Cílem projektu Justiční akademie v Kroměříži je zkvalitnit a standardizovat přípravu zaměstnanců
soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření. Finančně je projekt podpořen
z fondu Programu švýcarsko-české spolupráce a ze státního rozpočtu ČR.
Celkové čerpání projektu za rok 2011 bylo ve výši 430.416,00 Kč Kč v tomto členění:
64.646,50 Kč

národní spolufinancování

365.769,50 Kč

zahraniční spolufinancování

Finanční prostředky byly čerpány ve výdajích v rámci odměn managerovi projektu a úhrady
spolupracujícím odborným asistentům jako podklady pro přípravu vzdělávací analýzy.
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