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Slovo úvodem
Rok 2009 nebyl pro Justiční akademii rokem
jednoduchým.
V souvislosti s postupující finanční krizí
zabezpečovala tato organizace všechny své činnosti se
sníženými finančními prostředky; díky dobré
ekonomické rozvaze, nově nastavenému systému
a pravidelnému sledování jednotlivých finančních
položek však tuto nezbytnost Justiční akademie zvládla
a finanční omezení se neprojevila na vlastní činnosti
organizace rušením kurzů a vzdělávacích akcí. Další
změny přinesl nový statut Justiční akademie, který
začal platit od ledna roku 2009. Jeho znění mělo vliv na organizační strukturu, personální
politiku i další procesy probíhající v organizaci. Konečně zásadní změnou bylo spuštění
pilotního projektu systému ASJA – Asistenčního Systému Justiční Akademie umožňujícího on
line přihlašování na semináře a vzdělávací akce prostřednictví internetu. Tento krok, jehož
testovací provoz jsme spustili 1. července 2009, si vyžádal vysoké nasazení nejen personálu
Justiční akademie, ale také spolupráci lektorů a soudců, státních zástupců i dalších
zaměstnanců rezortu justice, jimž je činnost Justiční akademie určena.
S velkým poděkování mohu konstatovat, že justiční veřejnost tento nový systém
přijala a v průběhu druhého pololetí nám pomohla odstraňovat jeho dětské nemoci. Jsme
ovšem teprve na začátku a před námi je každodenní činnost, kterou bychom chtěli zaměřit
na zlepšování systému tak, aby fungoval ku pomoci a prospěchu nejen zaměstnancům
Justiční akademie, ale zejména cílovým skupinám. Informace, které naleznete na
následujících stránkách, bychom bez zavedení tohoto systému neměli k dispozici a já věřím,
že čtenáře přesvědčí o tom, že před rokem zvolený a nastavený směr byl správnou cestou.
S trochou lítosti připouštím, že jsem se od května roku 2009 osobně nemohla Justiční
akademii věnovat tak, jak bych byla ráda. Tím spíše patří můj velký dík Ing. Ladislavu
Mazákovi, ekonomickému náměstkovi Justiční akademie, který pověření k zastupování po
dobu mého pobytu na ministerstvu přijal a stál v čele Justiční akademie po většinu
sledovaného a hodnoceného období. I další zaměstnanci byli po celou dobu pomocníky
a oporami týmu a bez jejich každodenní práce by organizace nemohla vůbec fungovat. Na
obsahovou část činnosti Justiční akademie měla v roce 2009, podobně jako v letech
předcházejících, zásadní vliv Rada Justiční akademie, jejíž členové spoluvytvářejí
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programovou náplň činnosti a garantují její návaznost na aktuální vývoj legislativy, teorie
i justiční praxe.
Nechť je tedy rok 2009 chápán jako předstupeň činnosti roku 2010. Podrobnosti
o tom, jaký byl, se dovíte na následujících stránkách.

25. března 2010

JUDr. Daniela Kovářová
ředitelka Justiční akademie
ministryně spravedlnosti
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JUSTIČNÍ AKADEMIE

Budova A, Masarykovo nám. 183, Kroměříž
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I. ODBOR VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2009
obsahuje základní informace o jednotlivých vzdělávacích
aktivitách Justiční akademie a hodnocení oblastí vzdělávání,
které Justiční akademie zabezpečuje pro rezort justice.
Zpráva vychází ze statistických a hodnotících údajů
zpracovaných zaměstnanci Justiční akademie za rok 2009
a využívá výstupů ze systému ASJA (Asistenční systém Justiční
akademie). Písemná část Výroční zprávy obsahuje základní
přehled nejvýznamnějších statistik a akcí pořádaných JA
v uplynulém roce. Na přiloženém CD pak zájemci naleznou
Výroční zprávu Justiční akademie za rok 2009 v elektronické
podobě.
Při hodnocení vzdělávání vycházíme z výstupů, které poskytuje systém ASJA, zejména
počty přihlášených účastníků vzdělávání, počty skutečných účastníků vzdělávání, jaké cílové
skupiny se vzdělávání účastní, atd.. Hodnotící listy, které účastníci vzdělávání po každé
vzdělávací akci vyplňují, slouží jako další zdroj informací, které se využívají pro vyhodnocení
semináře. Pro sledované období Justiční akademie monitorovala hodnotící listy ze všech
vzdělávacích akcí, které proběhly v rámci Plánu vzdělávání Justiční akademie v období
leden 2009 – prosinec 2009. Hodnotící listy jsou pravidelně evaluovány také pro potřeby
sestavování navazujícího Plánu vzdělávání Justiční akademie na následující období. V oblasti
vzdělávání dochází k rychlému vývoji používaných vzdělávacích metod, který souvisí
s rozvojem informačních technologií. Na tuto skutečnost Justiční akademie reaguje
a v současné době je Justiční akademie zapojena prostřednictvím tzv. Norských fondů do
projektu, který umožní využití e-learningu pro vzdělávání v justici.
Z hodnotících listů vyplývá, že vzdělávání probíhající v Justiční akademii pozitivně
hodnoceno z hlediska obsahu, přínosu, kvality lektorů i organizačního zabezpečení.
V první polovině roku 2009 Justiční akademie v rámci předsednictví České republiky
v Evropské unii úspěšně zvládla svou hlavní roli při přípravě a organizaci generálního
shromáždění EJTN v červnu 2009 a při organizaci a zabezpečení dalších vzdělávacích akcí,
které proběhly pod záštitou českého předsednictví v EU.
První polovina roku 2009 byla ve znamení intenzivních příprav a dokončovacích
pracích na novém systému přihlašování ASJA. V červnu 2009 byl nový přihlašovací systém
spuštěn ve zkušebním provozu, přihlašování na vzdělávací akce probíhalo i nadále tradičně
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a zároveň prostřednictvím systému ASJA. Od července 2009 pak probíhalo přihlašování již
pouze elektronicky.
V rámci snahy o co nejhladší přechod na nový systém přihlašování byla Justiční
akademií uskutečněna informační kampaň, která se soustředila na podávání informací
o novém systému přihlašování všem cílovým skupinám vzdělávání Justiční
akademie a zaměstnancům justice. Personalistům jednotlivých soudů a státních
zastupitelství byly určeny jednodenní semináře v Praze a Brně, na kterých byli podrobně
seznámeni se systémem ASJA a jeho možnostmi.
V průběhu půlročního provozu se Justiční akademie snažila vypořádat s veškerými
připomínkami účastníků seminářů a zároveň pracovala na odstranění kosmetický vad
systému ASJA.
Již koncem roku se ukázalo, že zde je nesporný přínos nového přihlašovacího
systému. Pozitivem je jak šetření nákladů na poštovné a papír, tak i snadnější a operativnější
komunikace s účastníky vzdělávání. O možnostech statistických sledování se můžete
přesvědčit na následujících stránkách.

Mgr. Ludmila Havelová
náměstkyně – odbor výchovy a vzdělávání

Přednáškový sál – pracoviště Praha, Hybernská ulice 16
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1

Přehled a vyhodnocení vzdělávání

Tabulka A: Celkové počty vzdělávacích akcí Justiční akademii v roce 2009
V roce 2009 uspořádala Justiční akademie celkem 596 vzdělávacích akcí, což je o 79 více než v roce 2008.
Z původně plánovaného počtu bylo zrušeno 20 %, většina z oblasti jazyků a IT, a to z důvodu malého
zájmu.
Pojem „ostatní“ na řádku č. 15 označuje vzdělávací akce z oblasti měkkých disciplín a další vzdělávací
akce v resortu justice.
skutečnost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

zrušeno

Trestní soudnictví
Civilní soudnictví
Správní soudnictví
Insolvence
VSÚ zkrácené studium
Minitýmy
Evropské a mezin. pr.
Další vzdělávání středního personálu
Cizí jazyky
Datové schránky
Informatika
Čekatelé
VSÚ řádné studium
Partnerské akce
Ostatní

52
39
10
12
19
9
9
33
181
35
16
34
36
32
79

8
1
5
2
0
1
3
3
87
0
8
11
0
0
20

celkem

596

149

Tabulka B: Celkový počet účastí na vzdělávacích akcích
Počet účastí: tento údaj vyjadřuje součet všech účastí na všech vzdělávacích akcích Justiční akademie
v roce 2009
počet účastí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trestní soudnictví
Civilní soudnictví
Správní soudnictví
Insolvence
VSÚ zkrácené studium
Minitýmy
Evropské a mezin. pr.
Další vzdělávání středního personálu
Cizí jazyky
Datové schránky
Informatika
Čekatelé
VSÚ řádné studium
Partnerské akce
Ostatní
celkem
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3041
404
387
1061
48
145
1452
1404
1471
144
813
939
309
1350
17030
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Tabulka C: Kdo a kolikrát na akci Justiční akademie?
Skutečný počet osob, které navštívily akce Justiční akademie v roce 2009, je 5 978. Z tohoto počtu
využilo možnosti vzdělávat se prostřednictvím Justiční akademie 43 % účastníků jednou, 22 % účastníků
dvakrát, 12 % účastníků třikrát. Četnost návštěv akcí Justiční akademie je patrná z následující tabulky.

3000
2558
2500
2000
1500

1298

1000

736
439

500

287

160 107 73
62 115 40 21 19 14 10

6

4

1

1

1

1

4

20

1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 34 35 36 38

Modrá čísla - počet absolvovaných vzdělávacích akcí jedním účastníkem.
Červená čísla - počet účastníků, kteří navštívili vzdělávací akci jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát atd.
Tabulka D: Vztah mezi počtem přihlášek a počtem účastí
Následující tabulka informuje o vztahu přihlášených, omluvených a neomluvených účastí. Neomluvených
účastí jsou pouhá 3%, i v této položce lze sledovat kladný dopad nového systému.

3%

8%

3%

86%
celkem přihlášek 19 899 100%
počet účastí
17 030 86%
neomluveno
515 3%
zrušeno účast.
1 6633 8%
zrušeno instit.
691 3%

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2009

9

Tabulka E: Soudci
Z celkového počtu soudců v justici navštívilo vzdělávací akce pořádané Justiční akademií v roce 2009
1 764 soudců, což je 58 % ze všech evidovaných soudců. Z tohoto počtu využilo možnosti vzdělávat se
prostřednictvím Justiční akademie 40 % soudců jednou, 26 % soudců dvakrát a 12 % třikrát.

800

710

700
600
460

500
400
300

222

200

134
75

100

56

30

22

19

13

12

3

3

2

2

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

0
1

2

3

4

5

6

Modrá čísla - počet absolvovaných vzdělávacích akcí jedním soudcem.
Červená čísla - počet soudců, kteří navštívili vzdělávací akci jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát atd.
Tabulka F: Soudci – vztah mezi počtem přihlášek a počtem účastí

3%

13%

4%

80%

přihlášek celkem
počet účastí
neomluven
zrušeno účast.
zrušeno instit.
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Tabulka G: Státní zástupci
Z celkového počtu státních zástupců v justici navštívilo vzdělávací akce Justiční akademie v roce 2009
1 171 státních zástupců, což je 94 % ze všech státních zástupců. Z tohoto počtu využilo možnosti
vzdělávat se prostřednictvím Justiční akademie 33 % státních zástupců jednou, dvakrát 23 % a třikrát
15 %.
V roce 2009 proběhlo 20 běhů vzdělávací akce Rekodifikace trestního zákoníku, což se projevilo ve
vysokém procentu účasti státních zástupců na vzdělávacích akcích Justiční akademie v roce 2009.
Z následující tabulky je patrná četnost návštěv.

450
400

384

350
273

300
250

176

200
150

100

100

79

57

50

33

21

16

13

3

5

4

1

3

1

1

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

0
1

2

3

4

5

6

7

Modrá čísla - počet absolvovaných vzdělávacích akcí jedním státním zástupcem.
Červená čísla - počet státních zástupců, kteří navštívili vzdělávací akci jednou, dvakrát, třikrát,
čtyřikrát atd.
Tabulka H: Státní zástupci - vztah mezi počtem přihlášek a počtem účastí

2%

10%

3%

85%
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přihlášek celkem
počet účastí
neomluven
zrušeno účast.
zrušeno inst.

4 143
3 524
67
397
131

100%
85%
2%
10%
3%
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Tabulka I: Přehled vzdělávacích akcí podle místa konání
místo

počet akcí

počet účastí

celkem
Kroměříž
Praha

596
270
195

17 030
8 619
5 850

Regiony celkem
České Budějovice
Hradec Králové
Litoměřice
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Brno
Stráž p/Ralskem
Klatovy
jinde

131
1
17
13
16
22
4
48
2
1
7

2 561
110
276
332
129
386
214
893
21
24
176

Justiční akademie sleduje stále větší zájem o akce v regionech, čemuž pro rok 2010 odpovídá
posílení o pracoviště v Plzni a Ostravě i plán činnosti.
1.1

Zajímavosti z činnosti Justiční akademie

Justiční akademie se úspěšně podílela na organizačním zajištění I. Justičního plesu, který
se uskutečnil dne 6. listopadu v Kroměříži, a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR
pomáhala zabezpečit konání 2. Zimních justičních her, které proběhly ve dnech 19. – 21. 1. 2009
ve Špindlerově Mlýně.
Dále se Justiční akademie měla možnost připojit k organizačnímu zabezpečení
IX. ročníku Sportovních her VSÚ (IV. ročník pod záštitou Justiční akademie) ve dnech 15. – 17. 5.
2009 a VI. Sportovních justičních her ve dnech 4. – 6. 9. 2009.

I. Justiční ples
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2

Přehled významných akcí v jednotlivých oblastech vzdělávání

2.1 Trestní soudnictví
Z hlediska významu je třeba na prvním místě zmínit semináře věnované „Rekodifikaci
trestního práva hmotného“. Toto téma bylo jednoznačnou prioritou dalšího vzdělávání
v oblasti trestního soudnictví pro rok 2009. Z hlediska organizačního (semináře probíhaly
hlavně v regionech), ale i z hlediska náročnosti obsahové, časové a kvantitativní
představovaly tyto semináře pro lektory a Justiční akademii jednoznačně nejnáročnější
skupinu vzdělávacích akcí. Semináře probíhající v délce 1,5 dne začaly v květnu 2009. Do
31. prosince 2009 se uskutečnilo celkem 20 běhů, kterých se dohromady zúčastnilo
2 247 účastníků z řad soudců a státních zástupců.
„Dokazování v trestním řízení“ – znalecká problematika, třídenní seminář v Kroměříži
ve dnech 16. - 18. 3. 2009, lektorsky zajištěn hlavně Kriminalistickým ústavem v Praze.
„Trestná činnost ve zdravotnictví“, jednodenní seminář, který proběhl 12. května
v Praze.
Dvoudenní mezinárodní seminář na téma „Návykové látky a trestná činnost páchaná
pod jejich vlivem“. Úspěšná vícedenní vzdělávací akce za účasti lektorů z Německé spolkové
republiky.
2.2 Civilní soudnictví
Mezi nejvýznamnější akce v oblasti civilního soudnictví patřily semináře k novele
občanského soudního řádu (celkem 10 akcí), kterými se Justiční akademie snažila vyhovět
vysoké poptávce po školeních v této oblasti; o jejich aktuálnosti svědčí i to, že tyto semináře
byly vždy plně obsazeny.
Z dalších úspěšných akcí lze zmínit semináře k rodinnému právu, k zákoníku práce,
k dědickému právu, semináře k právu obchodních společností, nájmům bytů, dále
k exekucím a k novele exekučního řádu. Posledně zmíněný seminář byl pořádán ve
spolupráci s Exekutorskou komorou ČR. Justiční akademie dále ve vzdělávání v oblasti
civilního soudnictví spolupracuje s Notářskou komorou (u semináře k dědickému právu)
a s Nejvyšším státním zastupitelstvím, a to při organizování seminářů pro státní zástupce
s netrestní působností (seminář „Judikatura ESLP vztahující se k některým netrestním
působnostem státního zastupitelství“).
Problematice evropského práva se věnovaly semináře k mezinárodní soudní
spolupráci v civilních věcech, evropskému platebnímu rozkazu a bagatelním věcem,
mezinárodním únosům dětí, evropské úpravě ochranných známek, výkonu cizozemských
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rozhodnutí opatrovnických soudů, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí podle Brusel I
a EEO a kolizním normám.
2.3 Správní soudnictví
V rámci správního soudnictví se v roce 2009 uskutečnilo se celkem 10 seminářů.
Největší zájem byl o semináře „Aktuální otázky nemocenského pojištění a sociálního
zabezpečení“ a o seminář „Aktuální problémy správního řízení“. Z úspěšného semináře
„O právní češtině aneb má i jazyk svá práva?“ vychází jednotlivé příspěvky v časopise
Správní právo. Tento seminář měl velmi dobrý ohlas a bylo požadováno jeho každoroční
opakování.
Cílovou skupinou seminářů v oblasti správního soudnictví jsou primárně soudci
Nejvyššího správního soudu, soudci správních senátů krajských soudů a jejich asistenti.
2.4 Insolvence a insolvenční právo
Ze strany soudců a asistentů byl největší zájem o semináře zaměřené na výkladová
stanoviska k insolvenčnímu zákonu a jeho novelizace, stejně jako o semináře zaměřené na
ekonomickou stránku insolvenčního řízení. Úspěšná byla rovněž partnerská akce na téma
„Reorganizace, praktické postupy a řešení“ pořádaná ve spolupráci s Americkou obchodní
komorou, kterou lektorsky zabezpečili američtí soudci – odborníci na insolvenční právo.
2.5 Kvalifikační vzdělávání vyšších soudních úředníků
Na základě rozhodnutí ministerstva spravedlnosti a v souladu s § 26 zákona
č. 121/2008 Sb., bylo v lednu roku 2009 zahájeno zkrácené studium VSÚ. Studium se skládá
z deseti týdenních studijních soustředění a individuálního studia a je ukončené závěrečnou
zkouškou. Celkový počet účastníků přihlášených do studia byl 114, z toho v Praze studovalo
74, v Kroměříži 40 účastníků.
Řádné studium VSÚ je
tříleté, zahrnující z poloviny
teoretickou výuku na Justiční
akademii
a
z poloviny
praktickou přípravu u soudů,
k nimž jsou účastníci studia
v pracovním
poměru.
V souladu s plánem výuky
a plánem praktické přípravy
absolvují účastníci studia
praktickou přípravu postupně
Slavnostní vyřazení absolventů VSÚ
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na všech úsecích činnosti soudu, vždy v časové návaznosti na teoretickou výuku v příslušném
roce studia.
Nový ročník řádného studia VSÚ nebyl na základě rozhodnutí Ministerstva
spravedlnosti na Justiční akademii zahájen, a to z důvodu otevření bakalářského studijního
programu právní specializace studijního oboru vyšší justiční úředník na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Studium je tříleté, každý ročník zahrnuje zimní a letní
semestr, zakončený zkouškovým obdobím. V srpnu 2009 ukončilo tříleté studium VSÚ
26 absolventů.
2.6 Ostatní vzdělávání
V roce 2009 byly realizovány vzdělávací akce z oblasti informatiky a psychologie.
Kromě plánovaných akcí probíhal i pilotní program věnovaný problematice minitýmů
a semináře k evropské problematice.
Další vzdělávání odborného personálu justice bylo i v roce 2009 zaměřeno zejména
na vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky a asistenty soudců. Kromě těchto tradičních
cílových skupin se nově realizovaly semináře pro soudní vykonavatele, předsedy okresních
soudů, rejstříkové vedoucí aj.
Odborná jazyková výuka v roce 2009 probíhala pro tři nejpoužívanější cizí jazyky.
Realizovaly se kurzy právní angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jednalo se o kurzy ve třech
úrovních, a to v úrovni „udržovací“, v úrovni „pokročilí“ a v úrovni „středně pokročilí“.
Odborné jazykové kurzy probíhaly jak centrálně, tak i regionálně pod vedením odborných
lektorů vyškolených v projektu ESF „Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky
v justici“ či dalších odborných lektorů. Větší podíl rušených akcí z oblasti jazyků a IT ovlivní
plán činnosti Justiční akademie na další období.
Rok 2009 byl startovním pro datové schránky. Ty se prakticky dotýkají celé oblasti
justice. Proto bylo v polovině roku ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti uspořádáno
vstupní vzdělávání k problematice datových schránek.
2.7 Vzdělávání čekatelů
Mezi nejvýznamnější akce v oblasti čekatelské přípravy patřily semináře s názvem
„Závěrečné soustředění justičních čekatelů“ a „Simulované veřejné zasedání“.
Plánované vzdělávací akce v oblasti čekatelské přípravy byly určeny především
justičním a právním čekatelům, nicméně vítáni byli také všichni asistenti soudců a státních
zástupců.
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Mezinárodní vztahy a spolupráce
Mezinárodní vztahy a spolupráce se tradičně týká dvou oblastí skupin:

1. skupina: konference a výměnné stáže pořádané ve spolupráci Justiční akademie
a zahraniční instituce, která se ve většině případů podílí 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.
V rámci pracovní skupiny EJTN WG Programy - Bukurešť (leden), Londýn (květen),
Trier (září), Řím (listopad) byly aktuálními tématy projekt Trainers Forum, což je databáze
evropských školitelů, do které budou umístění zástupci jednotlivých zemí a bude tak možné
si na jisté specifické téma v rámci domácího vzdělávání pozvat např. lektora ze zahraničí,
který je evropsky uznávaným odborníkem. Dalšími projekty, kterými se skupina zabývá, jsou
tzv. Civil Forum, což je hlavně velká konference o evropských otázkách civilního práva v roce
2010, ale také např. tvorba příručky pro civilní soudce působící na příslušném úseku. Tato
příručka ani tak nemá být další z učebnic o evropském právu civilním, ale spíše návodem pro
větší praktičnost a atraktivitu výuky těchto témat. Tato ambice činí z projektu něco nového,
netradičního a zajímavého. V počátcích realizace je i projekt International Judicial
Cooperation in Criminal Matters in Practice, což je série seminářů na téma mezinárodní
spolupráce ve věcech trestních.
Pokračovala i úspěšná spolupráce s ERA (Akademií evropského práva), která
vyvrcholila podpisem partnerské smlouvy o spolupráci podepsané za účasti ředitelky JA Dr.
Daniely Kovářové a ředitele ERA Wolfganga Heusela. Smlouva je základním dokumentem,
který definuje oblasti spolupráce a také její rozsah.
Vzhledem k problematické finanční situaci EJTN bylo v loňském roce rozhodnuto
o svolání mimořádného Generálního shromáždění EJTN, které se uskutečnilo v Berlíně
v měsíci únoru a jehož jednání Justiční akademie v rámci evropského předsednictví vedla.
Zástupce JA se zúčastnil prvního jednání k novému projektu týkajícímu se práva
životního prostředí (Project: Support for Cooperation With National Judges in The Field of
Environmental Law). Smyslem tohoto projektu je podpořit vzdělávání evropských soudců
v otázkách práva životního prostředí, což je záležitost, kterou považuje za prioritní Evropská
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komise. Jednalo se o první obecné jednání a v rámci projektu se počítá s účastí českých
odborníků na implementaci projektu.
Delegace z ČR se aktivně zúčastnila semináře „European Judiciary and Shared
Language“, pořádaného italskou CSM.
V měsíci květnu se uskutečnila pracovní cesta zástupců Rady JA do Strasbourgu.
Účastníci byli přijati zástupci Evropského soudu pro lidská práva a absolvovali několik setkání
a přednášek na jednotlivých odděleních soudu.
Družstvo českých čekatelů se v měsíci říjnu zúčastnilo soutěže v rámci projektu
THEMIS v Portugalsku. Čekatelé připravili práci na téma z drogové problematiky na pozadí
mezinárodní spolupráce ve věcech trestních, kterou na soutěži úspěšně obhájili a obdrželi
„čestné uznání“. České družstvo se této soutěže účastní již potřetí a vždy zaznamenalo
úspěch, jednu z prvních cen.
V měsíci říjnu se na Justiční akademii v Kroměříži uskutečnila návštěva téměř
devadesátky studentů ze Schwetzingenu v čele s prorektorem Hockem a dvěma profesory.
Během návštěvy se obě partnerské instituce informovaly o zajímavostech v oblasti
vzdělávání středního justičního personálu v Německu a České republice a proběhly zajímavé
přednášky na téma dědické právo a insolvence a odpovědnost soudních úředníků v těchto
oblastech v obou zemích.
V měsíci listopadu se v Praze uskutečnilo zasedání pracovní skupiny EJTN WG
Technologies. Jednání se zúčastnilo celkem 11 členů z několika evropských zemí (Německo,
Finsko, Španělsko, Makedonie, Velká Británie, Rumunsko, Estonsko, Itálie a hostující Česká
Republika.) Jednání se převážně týkalo zavádění technologie e-learningu do výuky a Česká
republika zde prezentovala svůj e-learningový projekt CZ0056 „E-learning pro resort
justice“ zaměřený na právní i neprávní disciplíny a podpořený z finančních mechanismů
EHP/Norska. Bližší podrobnosti o projektu jsou uveřejněny na stránkách Justiční akademie:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=17&o=7&k=5262&d=309907.
V rámci výměnného program EJTN došlo v roce 2009 k vyslání jednoho soudce na
výměnný pobyt do Makedonie a Justiční akademie zajistila program přijetí 1 německého
státního zástupce, 1 makedonské státní zástupkyně a 1 rumunského soudce v ČR.
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Akce pod záštitou předsednictví

V první polovině roku 2009 předsedala Česká republika Evropské unii a během
českého předsednictví Justiční akademie úspěšně zaštítila a organizovala řadu významných
akcí.
V souvislosti s předsednictvím ČR v Evropské unii předsedala Justiční akademie již
zmíněnému mimořádnému generálnímu shromáždění EJTN, svolanému v souvislosti
s financováním vzdělávacích aktivit EJTN a justičních výměn EJTN a hledáním cest získání
lepších finančních možností pro zabezpečení základních cílů EJTN.
Nejvýznamnější akcí předsednictví bylo generální shromáždění Evropské justiční
vzdělávací sítě EJTN 3. - 4. června 2009 v Kongresovém paláci v Praze, kterému Justiční
akademie úspěšně předsedala. Pražské generální shromáždění EJTN mělo pro Evropskou
justiční vzdělávací síť a její členy velký význam. Hodnotil se zde vývoj v oblasti justičního
vzdělávání v Evropě v minulých letech a připravovala strategie pro nadcházející období. Akci
předcházelo zasedání Řídícího výboru EJTN, který ještě schválil poslední podklady
a předjednal materiály k hlasování. Toto fórum přijalo některé nové členy a v reprezentaci
jednotlivých členských zemí, přijalo nová opatření týkající se financování, schválilo zprávu
auditorů a následně schválilo příspěvky do fondu předfinancování včetně schválení zvýšení
členských příspěvků a dofinancování schodku vzniklého za minulé období.

5

Partnerské vzdělávací akce

V r. 2009 Justiční akademie pokračovala v započaté tradici a uzavřela či prodloužila
řadu smluv o spolupráci s významnými justičními institucemi. Smyslem těchto smluv
je spolupráce partnerů zejména při organizování a zabezpečování celoživotního právního
vzdělávání. Partnery Justiční akademie se tak pro další období staly: Notářská komora, Česká
advokátní komora, Exekutorská komora, Komora soudních tlumočníků, Jednota českých
právníků, Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR, Soudcovská unie a Unie
státních zástupců
Ve spolupráci s těmito institucemi uskutečnila Justiční akademie 32 partnerských
akcí. Mezi nejvýznamnější semináře organizované za partnerské spolupráce je možné označit
semináře „Umění společenského vystupování“ a „Co čekat od evropských soudů aneb
lucemburské soudy v praxi“, pořádané ve spolupráci s Českou advokátní komorou v květnu.
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II. ODBOR EKONOMICKÝ
1

Rozpočet a ekonomické informace
Rozpočet Justiční akademie na rok 2009 byl stanoven
dopisem Ministerstva spravedlnosti č.j. 1/2009-EO-R/3 ze dne
08.01.2009. Členění rozpočtu bylo provedeno s ohledem na
potřeby k zabezpečení provozu akademie a hlavních úkolů
v oblasti vzdělávání pro rok 2009.
Při stanovení výše finančních prostředků pro
jednotlivé rozpočtové položky byl respektován schválený
rozpis rozpočtu ostatních běžných výdajů na rok 2009.
Rozpisem ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009
byly stanoveny tyto základní závazné rozpočtové ukazatele:
UKAZATEL

1
213 - Příjmy z pronájmu majetku
2* + 3* - Příjmy z úroků, z prodeje
krátkodobého a drobného dlouhodobého
majetku a ostatní
415 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze zahraničí (podíl financování projektu
CZ0056 E-learning z prostředků finančních
mechanismů EHP/Norsko)
Příjmy celkem
501+502 – Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci (OON)

Upravený
rozpočet
2008
2

Schválený
rozpočet
2009
3

243,15

500,00

226,00

237,92

105%

305,85

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

3 283,00

0,00

0,00

0%

549,00

3 783,00

460,00

472,60

103%

23 419,00

23 730,00

25 123,00 24 871,92

99%

8 069,00

8 543,00

6 679,61

78%

30 035,00

34 518,00 30 682,74

89%

503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
8 197,00
(sociální a zdravotní politiky)
51 51 - Neinvestiční nákupy a související
výdaje
(nákupy
majetku,
všeobecného
materiálu, energie, pohonné hmoty,
28 800,00
nákup služeb, opravy nemovitostí a
majetku, tuzemské a zahraniční
cestovné a programové vybavení,
včetně technického zhodnocení)
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534 – Neinvestiční fondy (FKSP)

371,00

380,00

388,00

388,00

100%

11,00

0,00

15,00

1,50

10%

178,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

20,00

18,53

93%

60 976,00

62 214,00

68 607,00 62 642,30

UKAZATEL

Upravený
rozpočet
2008

Schválený
rozpočet
2009

Upravený
rozpočet
2009

1

2

3

4

5

5:4

250,00

270,00

270,00

218,50

81%

300,00

414,00

414,00

225,28

55%

52,00

60,00

258,00

257,84

100%

61 578,00

62 958,00

69 549,00 63 343,87

UKAZATEL

Upravený
rozpočet
2008

Schválený
rozpočet
2009

Upravený
Skutečnost
%
rozpočet
2009
Plnění
2009

1

2

3

4

5

5:4

611- Pořízení NDHIM (nehmotný majetek)

2 005,00

0,00

0,00

415,00

415%

612- Pořízení DHIM (hmotný majetek)

1 411,00

0,00

1 210,00

1 443,40

120%

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3 416,00

0,00

1 210,00

1 858,40

154%

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným
veřejným rozpočtům (správní
poplatky a kolky)
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
(služby neinvestiční povahy)
542 – Náhrady placené obyvatelstvu
(náhrady mezd v době nemoci)
5* - Běžné výdaje

3541 – Program protidrogové politiky
5399– Program sociální prevence
prevence
Kriminality
5491 – Členský příspěvek do sítě EJTN

91%

Skutečno
%
st
Plnění
2009

a

Běžné výdaje celkem

690- Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje celkem

91%

K navýšení rozpočtové položky platů zaměstnanců (501) a ostatních plateb za
provedenou práci (OON - 502) došlo zejména v oblasti ostatních osobních nákladů, a to na
základě žádosti pokrytí ostatních osobních nákladů souvisejících s vyplácením těchto
prostředků zkušebním komisařům u zkoušek insolvenčních správců, kterými byla Justiční
akademie pověřena MSp a vyplacením odměn členům Rady Justiční akademie.
S tím souviselo i navýšení povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, které
s touto položkou přímo souvisí.
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Navýšení rozpočtu seskupení položek (51) neinvestiční nákupy a související výdaje se
týká:
 pokrytí nákladů spojených se zkouškami insolvenčních správců
 profinancování potřeb nákupů techniky IT
 zejména navýšení těchto finančních prostředků pro projekt CZ0056 – E-learning.
Navýšením rozpočtové položky hmotného majetku (investiční prostředky - 612) bylo
realizováno:
 zakoupení nového služebního vozidla pro zajišťovaní dopravy lektorům v rámci
vzdělávacích činností (při dodržení stávajícího počtu vozidel)
 obměna a rozšíření EZS (zabezpečovací systém objektů Justiční akademie)
 pořízení dataprojektoru pro vzdělávací činnost pracoviště v Praze na Hybernské
ulici.
Ke konci roku 2009 byly Justiční akademii uvolněny prostředky, které nečerpala
v roce 2008, a tyto byly čerpány formou povoleného překročení rozpočtových limitů. Byly
použity na realizaci potřeb neinvestiční části projektu CZ0056 E-learning (avšak v souladu
s celkovým čerpáním projektu) a v oblasti některých provozních potřeb.
Povolené překročení u programu CZ0056 – E-learning v části investiční se projevilo
překročením rozpočtových položek 611 – pořízení nehmotného majetku a 612 – pořízení
hmotného majetku.
Poměrně značné nedočerpání položky neinvestiční nákupy a související výdaje
(čerpání na 89%) bylo způsobeno časovým posunem prací na projektu CZ0056 - E-learning,
které se přesunuly do roku 2010. Tato skutečnost byla projednána na Řídícím výboru tohoto
projektu a odsouhlasena.
I přes krizový vývoj v oblasti ekonomiky a z toho vyplývající náročné nastavení
rozpočtu na rok 2009 se podařilo dodržet závazné rozpočtové položky do rozepsané výše.
V roce 2009 byla přijata nová ekonomická opatření, která rozpracovala rozpočet až na
jednotlivé správce rozpočtových položek a měsíčně docházelo k jejich vyhodnocování
a osobnímu projednávání. Na základě vývoje v průběhu roku byla přijímána zásadní
rozhodnutí tak, aby byl dodržen závazný ukazatel rozpočtu na rok 2009.
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Justiční akademie má od roku 2005 své hlavní sídlo v Kroměříži, vzdělávání se
realizuje v několika objektech. Tři objekty slouží jak ke vzdělávání, tak i k ubytování účastníků
vzdělávání, dva objekty slouží pouze k zabezpečení ubytování účastníků vzdělávacích akcí.
Dalším místem, kde se realizují vzdělávací akce je pracoviště v Praze na Hybernské ulici.
Kromě těchto objektů jsou některé vzdělávací akce realizovány v regionálních učebnách,
které jsou převážně v sídlech krajských soudů – České Budějovice, Hradec Králové,
Litoměřice, Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava.

Ing. Ladislav Mazák
ekonomický náměstek
pověřený zastupováním funkce ředitelky JA
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III. Personální informace
K 1.1.2009 činil stav zaměstnanců 68. Na základě rozhodnutí ředitelky Justiční
akademie bylo zrušeno pracoviště ve Stráži pod Ralskem a na základě tohoto rozhodnutí
došlo ke skončení pracovního poměru 2 zaměstnanců Justiční akademie.
V souvislosti s otevřením bakalářského studia obor vyšší justiční úředník na Právnické
fakultě v Olomouci (následně pak na brněnské právnické fakultě) bylo nutné vyřešit
personální situaci v Justiční akademii, kdy u čtyř zaměstnanců odpadla část pracovní náplně.
Se dvěma zaměstnanci byl pracovní poměr ukončen výpovědí a se dvěma zaměstnanci
dohodou.
Koncem roku 2009 pak byl ukončen pracovní poměr dohodou se dvěma zaměstnanci
a 31. 12. 2009 skončil jeden pracovní poměr uplynutím sjednané doby. K 31.12.2009
pracovalo v Justiční akademii celkem 61 zaměstnanců.
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,00%

21-30 let

0

3

3

4,92%

31-40 let

5

6

11

18,03%

41-50 let

8

13

21

34,43%

51-60 let

10

9

19

31,15%

61 let a více

3

4

7

11,48%

Celkem

26

35

61

100,00%

%

42,62

57,38

100,00%

x

Vzdělání dosažené

Muži

Ženy

Celkem

%

základní

0

0

0

0,00%

vyučen

2

7

9

14,75%

střední odborné

1

4

5

8,20%

úplné střední

1

0

1

1,64%

úplné střední odborné

5

12

17

27,87%

vyšší odborné

0

4

4

6,56%

vysokoškolské

17

8

25

40,98%

CELKEM

26

35

61

100,00%
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IV. Organizační schéma Justiční akademie

ředitelka

odbor
informatiky a
IT

referát
správy IT

tajemník vedoucí
sekretariátu

sekretariát

sekretariát

ekonomický
odbor

odbor výchovy
a vzdělávání

knihovna

oddělení
právních
disciplín

oddělení

neprávních
disciplín

správa a
údržba
majetku

referát

majetkové
správy
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právník personalista

sekretariát

rozpočtář

mezinárodní
vztahy

autodoprava

pracoviště
PRAHA

ekonomické
oddělení

referát
údržby
majetku
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V. Kontakty
Justiční akademie
Adresa: Masarykovo nám. 183/15
Obec: Kroměříž 767 01
Tel: 573 505 165
Fax: 573 505 101
e-mail: sekretariat@akademie.justice.cz
ID datové schránky: gg5aa56
Web: www.justice.cz

Sekretariát akademie
Kontaktní osoba: Ing. Jiří JACHAN - tajemník
Tel: 573 505 112
E-mail: jjachan@akademie.justice.cz

Ekonomický odbor

Odbor výchovy a vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav MAZÁK
náměstek – vedoucí ekonomického odboru,
zastupující ředitelku Justiční akademie
Tel: 573 505 165
E-mail: lmazak@akademie.justice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila HAVELOVÁ
náměstkyně - vedoucí odboru výchovy a
vzdělávání
Tel: 573 505 122
E-mail: lhavelova@akademie.justice.cz

Pracoviště Praha

Knihovna

Kontaktní osoba: Ing. František CHALOUPKA
Adresa: Hybernská 18
Obec: Praha 110 00
tel.: 224 424 125
fax: 224 424 194
e-mail: fchaloupka@akademie.justice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Yveta GAJOVÁ
Adresa: Masarykovo nám. 183
Obec: Kroměříž 767 01
Tel: 573 505 133
E-mail: ygajova@akademie.justice.cz
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Zpracovatelé zprávy
JUDr. Daniela Kovářová
Odbor výchovy a vzdělávání:
Mgr. Ludmila Havelová
PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Opravil
Mgr. Vít Peštuka
ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček
Mgr. et Mgr. Lenka Halouzková
JUDr. Alena Tóthová
PaedDr. Pavel Cicvárek
PhDr. Miroslav Kadlčík
Ing. Ivan Grňa
Odbor ekonomický:
Ing. Ladislav Mazák
Alžběta Lakomá, DiS
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