Výroční zpráva
Justiční akademie
za rok 2012

Obsah

ČLENOVÉ RADY JUSTIČNÍ AKADEMIE ...............................................................3
SLOVO ÚVODEM: JUSTIČNÍ AKADEMIE V ROCE 2012 .......................................4
I. VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................5
1

Projekty ....................................................................................................5

2

Vzdělávací akce v jednotlivých oblastech vzdělávání ............................... 10

3

Statistické údaje o vzdělávání ................................................................. 22

II. EKONOMIKA ............................................................................................. 28
1

Rozpočet a ekonomické informace .......................................................... 28

2

Projekty realizované Justiční akademií .................................................... 34

3

Speciální programy realizované Justiční akademií ................................... 37

4

Další financování programů..................................................................... 38

SEZNAM AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ JA ................................................... 39

Členové Rady Justiční akademie
Předseda Rady JA:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. – profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Místopředseda Rady JA:
JUDr. Daniel Volák – I. náměstek ministra spravedlnosti
Členové Rady JA:
JUDr. Jan Brož – místopředseda České advokátní komory
JUDr. Jaroslav Bureš – předseda Vrchního soudu v Praze
Mgr. Vítězslav Dohnal – advokát, partner advokátní kanceláře v Táboře
JUDr. Roman Fiala – místopředseda Nejvyššího soudu
JUDr. František Ištvánek – předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
JUDr. Lenka Kaniová – předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu
JUDr. Martina Kasíková – místopředsedkyně Krajského soudu v Praze
Mgr. František Korbel, Ph.D. – náměstek ministra spravedlnosti
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. – předseda senátu Nejvyššího správního soudu
Mgr. Pavel Pukovec – náměstek nejvyššího státního zástupce
JUDr. Stanislav Rizman – předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. – docent Právnické fakulty Masarykovy univerzity
JUDr. František Vondruška – zástupce ředitele odboru Nejvyššího státního zastupitelství
Bývalí členové Rady JA:
JUDr. Miluše Došková – předsedkyně senátu a soudcovské rady Nejvyššího správního soudu
JUDr. Tomáš Langášek, LL. M. – generální sekretář Ústavního soudu, nyní soudce Nejvyššího
správního soudu
JUDr. Stanislav Mečl – náměstek nejvyššího státního zástupce, nyní státní zástupce Nejvyššího
státního zastupitelství
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. – náměstek ministra spravedlnosti, nyní vyučující Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
JUDr. Milada Tomková – předsedkyně sociálně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu, nyní
místopředsedkyně Ústavního soudu

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2012

3

SLOVO ÚVODEM: Justiční akademie v roce 2012
V roce 2012 Justiční akademie nabídla justici více seminářů než kdy dříve a zahájila mimořádně
rozsáhlé vzdělávání v regionech, které bude kulminovat v letech 2013 a 2014.
Toto regionální vzdělávání se uskutečňuje na základě dvou projektů financovaných z prostředků
Evropské unie. Tématem prvního z nich je nové soukromé právo (rekodifikace) a zahrnuje přibližně
160 velkých seminářů pro soudce a 100 pro střední personál. Tématem druhého z nich je ekonomie
(základní praktické byznysové znalosti a manažerské dovednosti pro soudce a státní zástupce) se 180
menšími interaktivně vyučovanými semináři. Po přípravě obou těchto projektů (projektové žádosti,
sjednání lektorů, vymezení témat, kulaté stoly se zástupci justice) jsme je uvedli v život na podzim
roku 2012, kdy se uskutečnily první vzdělávací akce. Mimo to realizujeme rozsáhlý projekt českošvýcarské spolupráce (vymezení justičních pozic a potřebných znalostí na nich, nová koncepce
vzdělávání středního personálu a jeho větší decentralizace) a po získání grantu Evropské komise
připravujeme sérii seminářů v oblasti práva hospodářské soutěže.
To vše vedle běžného vzdělávání v oblasti právních a neprávních disciplín. V ní lze zmínit jisté
zpestření nabídky seminářů, rozšíření nabídky konferencí, významný podíl na novém modelu
vzdělávání VSÚ (včetně novely příslušného zákona a diskuzi o ní se zástupci justice) nebo důraz na
vzdělávání soudců a státních zástupců s praxí do 3 let.
Ve všech oblastech usilujeme o co nejlepší propagaci, největší informovanost a nejsnazší možnost se
na semináře přihlásit (Věstník Justiční akademie, ASJA komunikace s předsedy soudů a vedoucími
státními zástupci).
Za uvedené patří poděkování naším lektorům, spolupracujícím soudcům a státním zástupcům a
členům Rady Justiční akademie. Lektorům za ochotu přednášet v uvedeném rozsahu, mnohdy více
akcí do roka, a za nižší lektorné (jehož zvýšení by podstatně omezilo rozsah nabízených akcí).
Spolupracujícím soudcům a státním zástupcům za rady, konzultace i přípravu nových e-learningových
modulů. Členům Rady justiční akademie za podíl na vymezení vzdělávacích akcí: nejen za schválení
plánu vzdělávání, ale především za průběžnou práci po celý rok v rámci pracovních skupin, kde spolu
s pracovníky Justiční akademie tento plán vůbec sestavují.
Jan Petrov
ředitel Justiční akademie
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I. VZDĚLÁVÁNÍ

1
1.1

Projekty
Projekt „Rekodifikace občanského práva“

Jednou z priorit Justiční akademie v roce 2012 byla příprava a uskutečňování projektu Rekodifikace
občanského práva. Příprava vzdělávacích akcí započala v květnu 2012, a to setkáními s vedeními
krajských soudů. V letních měsících se začalo s plánováním seminářů, kdy byl postupně vytvářen plán
vzdělávání pro podzim 2012 a na celý rok 2013. Tento plán se postupně upravoval a přizpůsoboval
aktuálním požadavkům soudů a Rady Justiční akademie a možnostem lektorů. V průběhu letních
měsíců proběhla též řada jednání s lektory odpovědnými za jednotlivé oblasti, během nichž se ujasnil
rozsah přednášené látky a četnost seminářů.
V souvislosti se zpožděním platby na projekt byly některé náklady na semináře pořádané do konce
roku 2012 hrazeny z rozpočtu JA. S úplným přechodem na financování z projektu se počítá nejpozději
od března 2013.
O konání seminářů v rámci projektu jsou soudci a další pracovníci justice pravidelně informováni i
prostřednictvím Informačního věstníku Justiční akademie, zasílaného v elektronické podobě soudcům
a státním zástupcům. Organizace seminářů pak probíhá ve spolupráci s příslušnými krajskými soudy.
V období září až listopad 2012 proběhly v rámci projektu rekodifikace tyto semináře: 4. září proběhl v
Praze seminář „Věcná práva v NOZ“; 25. – 26. září byl v Hradci Králové pořádán seminář k základním
změnám v NOZ. Seminář byl určen pro soudce KS Hradec Králové a jemu podřízených soudů; 27. září
se uskutečnil v Praze seminář k rodinnému právu; 8. – 10. října proběhl v Kroměříži seminář „Základní
změny v NOZ“ pro KS Ostrava a jemu podřízené soudy; 15. října se konal v Praze seminář k náhradě
škody a 16. – 17. října, také v Praze, seminář k základním změnám v NOZ pro KS Praha a jemu
podřízené soudy; 18. října se uskutečnil v Kroměříži seminář „Věcná práva v NOZ“; 24. – 25. října se
v Praze konal seminář k náhradě škody v NOZ a 29. – 30. října také v Praze seminář k základním
změnám v NOZ. Seminář byl určen pro MěS Praha a jemu podřízené soudy; 6. listopadu byl
uspořádán v Kroměříži seminář „Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie I.“
Seminář byl určen pro VSÚ, asistenty soudců a tajemníky; 8. listopadu proběhl v Praze seminář
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„Změny v občanském právu hmotném – instituty a terminologie II.“ Seminář byl určen pro VSÚ,
asistenty soudců a tajemníky; 8. listopadu se pořádal v Kroměříži seminář k věcným právům v NOZ;
15. listopadu proběhl v Kroměříži seminář k náhradě škody NOZ a 27. listopadu se v Praze konal
seminář k závazkovému právu v NOZ.
Tyto semináře (vyjma seminářů vyhrazených pro VSÚ a tajemníky) byly otevřeny pro všechny
zaměstnance soudů a státních zastupitelství z celé ČR. Účastníci se hlásí přes systém ASJA, popř. přes
personalistky krajských soudů.

1.2

Projekt „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných
specializací a case managementu“ (projekt CZ.1.04/4.1.00/80.00001)

Projekt „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case
managementu“ byl zahájen v červenci 2012. Projekt je financován ze strukturálních fondů Evropské
unie – OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem projektu je zvýšit ekonomické a finanční znalosti a dovednosti soudců a státních zástupců;
posílit jejich vhled a cit při aplikaci právních předpisů na reálné hospodářské děje; zvýšit schopnosti
posuzovat a stíhat hospodářskou trestnou činnost, a posílit spolupráci s relevantními státními orgány;
vytvořit nové semináře pro (budoucí) soudní funkcionáře zaměřené na kvalitní správu (především
okresních) soudů.
Projekt je inovativní co do výukové metody, obsahu přednášek i osob přednášejících. Většina
seminářů se vyučuje prostřednictvím případových studií. Lektoři předem připraví podkladové údaje o
stylizovaných reálných problémech, které si účastníci předem nastudují. Během prezenční výuky se
pak případová studie řeší v interaktivní diskuzi. Řada témat je přednášena poprvé, většinou
odborníky z význačných soukromých společností a akademických institucí.
V rámci projektu vytváříme a implementujeme systém vzdělávání (cca. 180 akcí) pracovníků justice v
oblasti ekonomie, hospodářství, financí a efektivního managementu soudního a přípravného řízení.
Důraz klademe na propojení právních a ekonomických znalostí a vedle zmíněných případových studií
klademe důraz též na přípravu e-learningové modulů (cca. 20).
Ke klíčovým aktivitám v roce 2012 patřila analýza vzdělávacích potřeb na soudech a státních
zastupitelstvích; jednání s lektory a soudci/státními zástupci; vznik propagačního materiálu o
jednotlivých seminářích a lektorech, který byl projednán s vrcholnými představiteli justice; schválení
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seminářů Radou JA; tvorba prvních případových studií; zahájení výuky prvních seminářů, Úvod do
finančního účetnictví na NSZ a Logika podnikání a národního hospodářství na NSS. Oba dva semináře
měly u účastníků seminářů velmi pozitivní ohlas, o čemž svědčily jejich nadšená ústní zpětná vazba a
kladné písemné hodnotící listy. Na rok 2013 jsme ve spolupráci se soudy, státními zastupitelstvími a
lektory naplánovali ve všech krajích přibližně 90 seminářů (cca. 130 dnů). Semináře jsou vyvěšené
v systému ASJA a je možné se na ně registrovat.
Přehled seminářů (schválené Radou JA):






Obecná část
•

„Logika podnikání a národního hospodářství“. Mejstřík (NERV)

•

„Právo a ekonomie“. Dušek (CERGE-EI), Alexander (Salans/FSV)

Účetnictví a daně
•

„Úvod do finančního účetnictví“. Janoušková (PwC)

•

„Rozpoznání úpadku z účetních výkazů“. Šrámková (PwC)

•

„Čtení daňových výkazů a peněžních deníků“. Šrámková (PwC)

•

„Podnikající FO a PO z daňového hlediska“. Rytířová (MF), Nováková (PwC)

•

„Ochranné známky“. Lachmann (PwC), Šindelka (Zeiner & Zeiner)

Oceňování:
•

„Základy oceňování podniku a nemovitostí“. Marek (Deloitte), Malý (Česká komora
odhadců majetku)

•

„Vybrané problémy oceňování a znaleckých posudků“. Čihák, Chalupka, Marek (všichni
Deloitte), oponentura Mařík (VŠE)



•

„Stavební práce“. Hanák (Ústav racionalizace ve stavebnictví)

•

„Prodej podniku a řízení koncernu“. Kotrba, Šolc, Kopkáně (všichni Deloitte)

Hospodářská kriminalita:
•

„Daňová, celní a účetní kriminalita“. Polok (FÚ), Jeroušek (FÚ)

•

„Úvěrové podvody“. Barák (Air Bank/PPF)

•

„Pojistné podvody“. Růžička (Česká pojišťovna) a další (Česká asociace pojišťoven)

•

„Veřejné zakázky a koncese“. Sixta a další (MMR)

•

„Data-mining“. Chvalkovská, Skuhrovec (EEIP)

•

„Dotace a poškozování finančních zájmů EU“. Týfa a další (MF)

•

„Obchodování s cennými papíry“. Šanc a další (ČNB)
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1.3

Projekt „Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním právu“
(projekt č. SI2.604873-HT.3290)

Justiční akademie získala od Evropské komise (DG Competition) grantovou podporu na projekt, který
byl mezi 13 uchazeči vyhodnocen jako 3. nejlepší. Projekt je schválen na 2 roky (2012-2013) a
naplánován s partnery (slovenská Justičná akadémia; Ministerstvo spravedlnosti ČR a SR). Justiční
akademie díky finanční podpoře z projektu nabídne justici:


cyklus atraktivních seminářů. Semináře se kromě základního vymezení hranice a vazby mezi
soutěžními systémy EU a členských zemí a souběžné uplatňování unijního a vnitrostátního
soutěžního práva zaměří na správní, trestněprávní, soukromoprávní i ekonomické aspekty
evropské soutěže;



e-learningové texty a on-line materiály. Odborné e-learningové texty a materiály budou
využívány jako doporučená literatura k seminářům a pro samostudium. Zájemci z justice k nim
budou mít nepřetržitý on-line přístup ve vzdělávacím portálu Justiční akademie ASJA;



vysoce kvalitní autory a přednášející. Texty a semináře připravují odborníci na tuto oblast z řad
justice, renomovaní advokáti, akademici, specialisté z ÚOHS a experti z Generálního ředitelství
Evropské komise pro evropskou soutěž;



komparativní přístup. Partnerství se slovenskou Justiční akademií přinese komparativní hledisko
ze slovenské strany.

1.4

Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců
odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ (projekt 7F-05732.01)

Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného
aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce,
byl zahájen v roce 2011.
Analýza vzdělávacích potřeb proběhla v období od ledna 2012 do března 2012 na 9 pilotních
organizacích. Jejím hlavním cílem bylo popsat pracovní náplně a přiřadit funkcím požadované
kvalifikační předpoklady. Nedílnou součástí analýzy jsou popisy pracovních míst a základních činností.
Výstupem z analýzy je také návrh obsahového zaměření kvalifikačního vzdělávání. Na základě analýzy
pracovních pozic a vzdělávacích potřeb středního odborného personálu bylo možné během roku
2012 definovat konkrétní vzdělávací programy. Během roku 2013 budou v rámci tohoto projektu
testovány 3 základní programy pro odborný aparát soudů a státních zastupitelství.
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Členění programů vzdělávání odborného aparátu:


Základní program - vstupní vzdělávání
• vstupní obecné I. (úvodní seznámení s českou justicí)
• vstupní obecné II. (pracovně-právní proškolení)
• základní odborné (úvod do systému práva, základní průběh řízení, vedení spisu, ovládání
informačních systémů justice)



Průběžný program a kvalifikační vzdělávání
• podpora zavedení legislativních a procesních změn
• kvalifikační vzdělávání



Specializační program
Analýza vzdělávacích potřeb jasně prokázala potřebu směřovat vzdělávání středního
odborného personálu přímo na konkrétní pracoviště či do regionu. Proto se Justiční akademie
zaměří na to, aby na samotných soudech a státních zastupitelství proškolila zaměstnance,
kteří metodicky odpovídají za vstupní proškolení (personalisté, ředitelé správ, vedoucí
spisových služeb, dozorčí a správce aplikací).

V rámci projektu proběhla také analýza možností využívání informačních a komunikačních
technologií. Justiční akademie respektuje potřebu vzdělávat střední personál přímo na konkrétním
pracovišti také rozvojem Learning Management Systému a přípravou e-learningových studijních
modulů. Cílovým záměrem je poskytnout institucím plnou kontrolu nad vzdělávacím procesem
konkrétních zaměstnanců, volbu studijních programů a kurzů v závislosti na pracovních pozicích,
možnost modulové skladby obsahu vzdělávání včetně určení posloupnosti studia jednotlivých kurzů.
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2
2.1

Vzdělávací akce v jednotlivých oblastech vzdělávání
Oblast civilního soudnictví

Jednu z hlavních oblastí vzdělávání na Justiční akademii tvořily i v roce 2012 semináře a školení
zaměřené na oblast civilního práva. Plánovaná jednodenní a vícedenní školení se věnovala
nejdůležitějším oblastem soukromého práva a snažila se vyhovět aktuálním požadavkům jak soudů,
tak státních zastupitelství. Pokračovala i spolupráce s právnickými stavovskými organizacemi
(Notářské komora, Exekutorská komora a Česká advokátní komora).
K aktuálním problémům rodinného práva byl uspořádán seminář určený pro opatrovnické soudce
(16. – 18. ledna 2012), přeshraniční spolupráci pak seminář k rodinnému právu s cizím prvkem
(12. – 14. září 2012) a seminář k praxi mezinárodněprávní ochrany dětí (14. – 16. května 2012).
Oblasti obchodního práva se věnovaly mj. semináře k obchodnímu právu u soudů prvního stupně
(8. – 10. února 2012 a 2. – 4. května 2012), aktuální problémy mezinárodních obchodních transakcí
(9. března 2012) a mezinárodní obchodní právo (CISG, FIDIC, arbitráž) (12. – 14. března 2012).
Pravidelně se opakuje školení k obchodním společnostem a kapitálovému trhu (17. – 19. října 2012).
K problematice odpovědnosti za škodu se konal třídenní seminář zabývající se aktuální judikaturou
Nejvyššího soudu (23. – 25. dubna 2012). K náhradě nemajetkové újmy způsobené nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem pak proběhl seminář 5. prosince 2012.
Ke směnkám a šekům se uskutečnil pravidelný seminář k aktuálním otázkám směnečného a
šekového práva (31. října – 2. listopadu 2012).
Pro oblast Evropského práva bylo připraveno speciální školení k doručování a dokazování ve věcech
s cizím prvkem (12. ledna 2012), dále semináře k evropskému platebnímu rozkazu a drobným
nárokům (19. ledna 2012) a kolizním normám (Řím I, Řím II a Římské smlouvy) (13. – 14. února 2012).
Významnou mezinárodní akcí byl mezinárodní seminář pořádaný ve spolupráci s Evropskou sítí
justiční spolupráce (EJTN) na téma mezinárodních únosů dětí (10. – 11. května 2012) v Praze za účasti
známých zahraničních i českých odborníků. Obsahem semináře bylo rozhodování ESD a ESLP, úloha
ústředních orgánů, mediace, databáze INCADAT a Schengenský informační systém (SIRENE). V rámci
semináře probíhaly workshopy s případovými studiemi.
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Řada seminářů byla připravována s partnerskými organizacemi: ve spolupráci s Exekutorskou
komorou proběhlo školení k exekučnímu řádu (5. – 7. listopadu 2012), s Notářskou komorou byl
uspořádán seminář k dědickému právu (2. – 4. května 2012) a dále proběhla řada seminářů
s Jednotou českých právníků a Českou advokátní komorou. Partnerské akce proběhly i ve spolupráci
se slovenskou Justiční akademií. Justiční akademie pokračovala ve spolupráci s Nejvyšším státním
zastupitelstvím, se kterým uspořádala 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 (29. – 31. října 2012).
V říjnu byla do vzdělávacího plánu zařazena také vzdělávací akce z oblasti lidských práv s názvem
„Řízení ve věcech nezletilých se zaměřením na ukládání výchovných opatření“. Účastníci diskutovali
nad stávající úpravou v zákoně o rodině a jejími limity, ale i judikaturou Evropského soudu pro lidská
práva, o které poreferoval lektor působící přímo u Evropského soudu pro lidská práva. Největší ohlas
však zaznamenalo vystoupení „romistů“, specialistů na romskou menšinu, kteří hovořili o specificích
života v romské rodině.
V minulém roce se mimo výše uvedených akcí podařilo uskutečnit i několik dalších zajímavých a
dobře přijatých seminářů z oblasti obchodního práva. Jeden z nich se týkal Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží. Tento seminář byl pořádán ve spolupráci s Komisí OSN pro právo
mezinárodního obchodu (UNCITRAL), která zajistila Justiční akademii kvalitního lektora ze svého
vídeňského sekretariátu. Tato akce byla pozitivně přijata účastníky a do budoucna se počítá s jejím
rozšířením a opakováním. Díky vynikající lektorské spolupráci zástupce UNCITRAL a českého
přednášejícího se velice osvědčila jedna z alternativních výukových metod, tedy společná výuka více
učitelů, která byla kombinována s týmovou prací na případových studiích.

2.2

Oblast trestního soudnictví

Ze seminářů, které se věnovaly ochraně lidského života a zdraví je třeba zmínit třídenní seminář
„Zdravotnická problematika – nedbalostní trestné činy, pochybení v souvislosti s poskytováním
zdravotní péče“, který se uskutečnil v červnu 2012. Zaměřil se zejména na novou právní úpravu (zák.
č. 372/2011 Sb., zák. č. 373/2011 Sb. a zák. č. 374/2011 Sb.) a její důsledky pro trestní právo.
Prodiskutována byla také vyhláška o požadavcích na personální zajištění zdravotních služeb a její
možný dopad na odpovědnost za poskytování zdravotních služeb. Další oblastí byla odpovědnost za
škodu ve zdravotnictví, problematika bolestného, ztížení společenského uplatnění, nemajetková
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ujma, ochrana osobnosti, informovaný souhlas a odpovědnost ve zdravotnictví. Seminář byl účastníky
hodnocen jako velmi zdařilý, také díky praktickému zaměření v případě vybraných kazuistik při
podezření na lékařské pochybení a téma chirurgie z pohledu znalce.
Ochranou dětských obětí trestných činů se zabývala celá řada seminářů v roce 2012.
Za nejzdařilejší je možno považovat 2 jednodenní semináře: „Domácí násilí – děti“ (leden 2012) a
„Násilná trestná činnost – sexuální problematika“ (říjen 2012), jež byl zaměřen na sexuálně
motivovanou trestnou činnost z pohledu pachatele a oběti. Konkrétní probíraná témata byla:
paradoxy primární a sekundární viktimizace u obětí, oběti útočných a vztahových znásilnění,
pachatelé z forenzně psychologického hlediska, neutralizační techniky pachatelů (výjimečné případy),
sexuální deviace a pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů, poruchy sexuální preference,
ochranná léčba a další aktuální znalecké otázky.
Mezi vysoce hodnocené semináře patřily i oba běhy (v lednu a září 2012) jednodenního semináře na
téma Ústavní limity trestního práva procesního. Výtečné hodnocení měl seminář jak z důvodu
aktuálnosti jednotlivých témat, tak z důvodu lektorského obsazení. Probíraná témata: vazba,
problematika „nemo tenetur“, neodkladné a neopakovatelné úkony (§ 160 odst. 4 trestního řádu),
domovní prohlídka a prohlídka nebytových prostor (odůvodnění příkazu, předchozí výslech dle § 84
trestního řádu), dokazování: hodnocení důkazů Ústavním soudem, opomenuté důkazy, „tvrzení proti
tvrzení“ a znalecký posudek.
Zajištění osob v trestním řízení se věnovaly kromě 2 výše uvedených (Ústavní limity trestního práva
procesního) další 4 semináře (3 běhy třídenního semináře „Trestní řád“, jednodenní seminář
„Zajištění osob v trestním řízení“). Hlavním tématem bylo vazební řízení, zejména problematika
rozhodování o vazbě v judikatuře Ústavního a Nejvyššího soudu s akcentem na novelizaci vazební
úpravy zákonem č. 459/2011 Sb.
K prioritním oblastem patřily v roce 2012 školení zacílená na hospodářskou a finanční kriminalitu a
boj proti korupci. Třídenní seminář „Hospodářská trestná činnost - 3. část - dotace a ochrana
finančních zájmů EU“ se týkal zákona o zadávání veřejných zakázek, především problematických míst
v procesu zadávání veřejných zakázek, ve kterých může docházet k protiprávnímu jednání subjektů s
možným trestněprávním dopadem, dále novely č. 55/2012 Sb., zadávání veřejných zakázek na etržištích. Lektoři Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí ČR přiblížili účastníkům téma
finančních toků u dotací, certifikaci výdajů a certifikační postupy spojené s finančními opravami,
šetření a hlášení nesrovnalostí. Příspěvek Auditního orgánu MF ČR se zaměřil na hierarchii kontrol,
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náplň činnosti Auditního orgánu, kontroly na vzorku operací jednotlivých projektů, jak funguje
nastavení systému, (nejzávažnější) nálezy na operačních programech a regionálních radách.
Ze seminářů zabývající se problematikou úplatkářských trestných činů a trestné činnosti související
je třeba zmínit 7 jednodenních seminářů v regionech na téma „Úplatkářské trestné činy a související
problematika“, které byly určeny pro soudce (poměrně velmi malá účast – s výjimkou Hradce Králové
a Ostravy), státní zástupce a policisty. Lektory byli specialisté na korupci z řad VSZ v Praze, FAU a
UOKFK. Ve dnech 10. – 12. 9. 2012 se konala v Kroměříži třídenní mezinárodní konference na téma
„Boj proti korupci“ za účasti států Visegrádské čtyřky, Chorvatska a SRN.
Důležitou oblastí školení v roce 2012 byly semináře týkající se tématu Trestní odpovědnosti
právnických osob (celkem 6 seminářů v roce 2012). Semináře měly za cíl seznámit účastníky se
zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dále uvést
vybrané zahraniční zkušenosti s úpravou této problematiky. Struktura seminářů odpovídala
systematice zákona: obecná ustanovení, základy trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a
ochranná opatření, zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám, účinnost.

2.3

Oblast správního soudnictví

Semináře z oblasti správního soudnictví jsou již tradičně pořádány v úzké součinnosti s Nejvyšším
správním soudem. V roce 2012 byla do Plánu vzdělávání zařazena aktuální témata z různých oblastí
správního práva, jednalo se o semináře jako např. „Advokacie a soudy: kárná odpovědnost advokátů
a ustanovování advokátů“, dále pak „Soudní přezkum rozhodnutí vysokých škol“ – jedním z témat
semináře byla i např. problematika rušení vysokoškolských diplomů, rozhodování o přijetí ke studiu
na vysoké škole a možnosti jeho přezkumu. Nesporně velmi důležitým z hlediska předávaných
informací byl třídenní seminář pořádaný v Kroměříži, jehož hlavním tématem byly změny v daňovém
řízení plynoucí z nového daňového řádu. Kladně hodnocen byl i seminář „Soudní přezkum voleb do
krajských zastupitelstev“ zaměřený na analýzu dosavadní judikatury volebních soudů a diskusi nad
spornými otázkami volebního práva a soudního přezkumu.

2.4

Konference

Ve dnech 2. – 4. února 2012 se v pražských prostorách Justiční akademie konala mezinárodní
konference na téma Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků : nové
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technologie. V Kroměříži se pak ve dnech 16.-17. Února uskutečnila konference Justice v ústavním
systému zemí Visegradu, která se zaměřila na modely správy soudů a státních zastupitelství a jejich
vztah vrcholným orgánům států ve vybraných zemích (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).
Významnou mezinárodní akcí byla mezinárodní konference pořádaná 10.-11. května 2012 pořádaná
ve spolupráci s Evropskou sítí justiční spolupráce (EJTN) na téma mezinárodních únosů dětí.
Konference se věnovala rozhodování ESD a ESLP, úloze ústředních orgánů, mediaci, databázi
INCADAT a Schengenskému informačnímu systému (SIRENE). V rámci konference probíhaly
worskhopy s případovými studiemi. Přednášeli významní evropští a čeští odborníci, jako Lord M.
Thorpe M. Erb-Kluenemann, A. Schulz, P. Lortie, L. Ptáček a Z. Kapitán.
V měsíci květnu se konaly též dvě mezinárodní konference, které Justiční akademie uspořádala ve
spolupráci s Právnickou fakultou UK, Centrem právní komparatistiky a Českou advokátní komorou.
První z nich, kterou dále podpořila nadace Europaeum, se týkala role prevence, a to zejména
v deliktním právu. Konference se zúčastnili významní evropští akademici a praktici z předních
evropských institucí. Druhá konference, kterou mimo výše uvedené organizace, zaštítila i Německá
společnost pro srovnávací právo (Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung), se zabývala otázkou
Perspektiv spotřebitelské kupní smlouvy, která se ocitla ve středu zájmu českých ale i evropských
legislativců. Účastníci hodnotili a rozebírali nejen novou evropskou směrnici o právech spotřebitelů a
úpravu v novém občanském zákoníku, ale i návrh nařízení o Společném evropském právu koupě
(CESL). Na konferenci vystoupili odborníci z České republiky a z Německa.
Ve dnech 10. -12. září 2012 se konala v Kroměříži třídenní mezinárodní konference na téma Boj proti
korupci za účasti států Visegrádské čtyřky, Chorvatska a SRN. Konference byla zaměřena na výměnu
zkušenosti ve oblastech speciálního úřadu prokuratury, operativně pátracích prostředků (přestíraný
převod, sledování osob a věcí, odposlech a záznam telekomunikačního provozu) a účinné lítosti
v oblasti korupčních trestných činů.

2.5

Oblast insolvenčního práva

V roce 2012 se v oblasti insolvencí konaly vzdělávací akce v souladu s plánem schváleným Radou
Justiční akademie. Semináře byly zaměřeny zejména na výklad problematických ustanovení
insolvenčního zákona, judikaturu a výkladové problémy insolvenčního práva.
V oblasti Insolvenčního práva v roce 2012 proběhly celkem 4 vzdělávací akce. V lednu se konala akce
„Činnost asistentů a soudců v insolvenčním řízení“, v dubnu „Insolvenční řízení v mezinárodních
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vztazích“, v září „Insolvenční řízení po novelách“ a v listopadu akce s názvem „Aktuální výkladové
otázky insolvenčního práva se zaměřením na oddlužení manželů“. Akce byly hodnoceny velmi kladně,
především díky lektorskému obsazení.

2.6

Začínající soudci – soudci s praxí do tří let

V roce 2012 pokračovalo vzdělávání této nově vytvořené cílové skupiny vzdělávání na Justiční
akademii. Došlo k rozšíření dovednostních seminářů vedených odborníky z praxe při zachování
osvědčené struktury seminářů. Mezi takové akce patřily např. úspěšné semináře „Tvůrčí psaní (nejen)
rozsudků“ (který vyvolal značný mediální zájem), „Řešení zátěžových situací v trestním řízení“, či
„Řízení před soudem se zaměřením na provádění dokazování v 1. stupni řízení“.

2.7

Čekatelská příprava, vzdělávání asistentů

Čekatelská příprava je stále realizována v souladu se zákonem a požadavky praxe. V souvislosti se
současným stavem počtu justičních čekatelů a plánované změny výběru soudců došlo k rozšíření
nabídky těchto seminářů také pro asistenty.
Pro asistenty pokračoval v roce 2012 ve spolupráci s Unií asistentů program pravidelných
jednodenních seminářů na vybraná témata, která byla přizpůsobena zájmu samotných asistentů
všech úrovní soudů a státních zastupitelství. Tento program probíhal v sídle Nejvyššího soudu se
sídlem v Brně. Tyto semináře jsou velmi hojně navštěvovány a také výborně hodnoceny.
V roce 2012 se tříčlenný tým složený z čekatelky a dvou asistentů zúčastnil mezinárodní soutěže
THEMIS 2012. V mezinárodní konkurenci dosáhli výborného umístění a odnesli si speciální uznání.

2.8

Partnerské akce

V roce 2012 Justiční akademie na základě partnerských smluv spolupořádala více než tři desítky
partnerských vzdělávacích akcí s tuzemskými stavovskými institucemi, 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, se kterou Justiční akademie realizovala v roce
2012 celkem 14 společných partnerských vzdělávacích akcí. Úspěšně se prohlubovala také spolupráce
s Českou advokátní komorou, největší ohlas zaznamenaly partnerské vzdělávací akce na aktuální
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problémy mezinárodních obchodních transakcí (9. března) a seminář zaměřený na procesní aspekty
podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (8. listopadu). V roce 2012 se realizovaly
vzdělávací semináře konané v partnerství Justiční akademie s Komorou soudních tlumočníků,
Exekutorskou komorou a Notářskou komorou. Na konci roku byla uzavřena nová partnerská smlouva
s Asociací insolvenčních správců za účelem rozšíření nabídky vzdělávacích akcí v oblasti insolvenčního
práva, první z nich proběhla na téma srovnání insolvenční praxe českých a moravskoslezských soudů
(12. prosince). 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 kvalitní.

2.9

Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi

V roce 2012 se Justiční akademie podílela na vzdělávacích akcích se zahraničním prvkem, kterých se
účastnilo 184 zástupců z řad justice, zejména soudců a státních zástupců.
Hlavním partnerem Justiční akademie v této oblasti je Evropská justiční vzdělávací síť (European
Judicial Training Network; EJTN), dalšími významnými partnery jsou Akademie evropského práva
(ERA) a Evropský institut pro veřejnou správu (EIPA).
Díky aktivnímu členství v EJTN Justiční akademie v roce 2012 justici nabídla za finanční podpory z
EJTN:


evropské výměnné pracovní stáže pro soudce a státní zástupce (krátkodobé a dlouhodobé); na
krátkodobé stáže vycestovali soudci a státní zástupci z České republiky do Německa, Švédska,
Nizozemí, Rakouska a na dlouhodobou stáž do Eurojustu, do České republiky přicestovali na stáž
soudci a státní zástupci ze Slovenska, Rumunska, Itálie, Španělska a Francie;



rozšířenou nabídku vzdělávání v oblasti evropské justiční spolupráce v trestních věcech
(specializované semináře proběhly v Madridu, Tartu, Záhřebu a Sofii);



rozšířenou nabídku vzdělávání v oblasti evropské justiční spolupráce v civilních věcech
(specializované semináře se uskutečnily v Praze a Lisabonu)



cyklus odborných lingvistických seminářů se zaměřením na terminologii trestního práva
(Barcelona, Bukurešť, Krakov, Řím);



evropskou soutěž pro čekatele a asistenty THEMIS (český tým vyslaný Justiční akademií za
obhajobu své odborné práce v angličtině získal v roce 2012 čestné uznání);
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regionální výměnný projekt EJTN Regional Exchange Programme pro soudce a státní zástupce s
praxí do 3 let, čekatele a asistenty, organizovaný ve spolupráci s EJTN a s Justičními akademiemi
Slovenska, Polska, Německa a Maďarska, kdy každá ze zemí uspořádá během 2012-2013 jeden
týdenní blok seminářů (vzdělávací akce se zaměřením zejména na civilní a trestní právo EU,
judikaturu ESLP a výměnu justičních zkušeností). JA ČR může na každý blok seminářů vyslat 10
účastníků;



možnost účasti na vzdělávacích akcích v evropských zemích zveřejňovaných v katalogu EJTN.

Ve spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) otevřela Justiční akademie justici k účasti cyklus
seminářů evropského práva a realizovala vzdělávací projekty v oblasti diskriminace a rovnoprávnosti
mužů a žen.
Rozvíjí se spolupráce s justičními akademiemi zemí V4 a Chorvatska, a to na základě partnerského
Protokolu o spolupráci v oblasti justičního vzdělávání. V rámci této spolupráce se otevřely v roce
2012 vytipované semináře zájemcům z justice v zemích V4 a Chorvatsku, česká Justiční akademie
připravila konferenci zaměřenou na tematiku boje proti korupci (Kroměříž, 10. – 12. 9. 2012).
Nadstandardní je spolupráce se slovenskou Justiční akademií, v roce 2012 se soudci a státní zástupci
mohli jednoduše prostřednictvím systému ASJA přihlásit na řadu seminářů probíhajících na Slovensku
(14 seminářů ve slovenském Omšení).
Akce se zahraničním prvkem se pravidelně setkávají s obrovským zájmem a ohlasem. Z hodnotících
zpráv účastníků těchto akcí vyplývá, že hlavní přínosy spatřují v atraktivnosti a užitečnosti témat, v
možnosti srovnávat své zkušenosti se zahraničními kolegy, v příležitosti navázat mezinárodní
kontakty a procvičit si své jazykové dovednosti.

2.10

Vzdělávání odborného justičního personálu

Na úseku vzdělávání odborného personálu v justici (zejména vyšších soudních úředníků a dále
managementu a zaměstnanců správy soudů a státních zastupitelství) se uskutečnily akce, které byly
začleněny do plánu vzdělávání na základě námětů uvedených v hodnotících listech a dále akce
objednané Ministerstvem spravedlnosti.
Především pro vyšší soudní úředníky a soudní tajemníky byla připravena a realizována řada
vzdělávacích akcí s aktuální tématikou insolvenčního řízení, obchodního rejstříku, způsobilosti
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k právním úkonům, soudních úschov, agendy směnek, vykonávacího řízení soudního a dalších.
Největší zájem byl o semináře s tématikou spolupráce soudu a exekutorského úřadu, související
s novelou o.s.ř. a novelou exekučního řádu. Tyto semináře proběhly ve spolupráci s Exekutorskou
komorou a zaměstnanci exekutorských úřadů.
Zcela poprvé připravila Justiční akademie semináře pro zaměstnance informačních center soudů,
s cílem přispět ke sjednocení činnosti IC soudů a rozšířit vědomosti a dovednosti jejich zaměstnanců
v oblasti právní i psychologické.
V závěru roku proběhly čtyři akce s názvem „Změny v občanském právu hmotném-instituty a
terminologie NOZ“, které měly seznámit i odborný personál soudů s Rekodifikací občanského práva.
Kromě těchto vzdělávacích akcí nabídla Justiční akademie také řadu seminářů pro zaměstnance
správy soudů a státních zastupitelství. Důležité byly semináře k účetní reformě v oblasti veřejné
správy, pravidlům rozpočtové skladby, ale i metodická podpora účetnictví a programové financování.
Zájem byl i o semináře obsahující majetkovou problematiku. Tyto semináře jsou organizovány ve
spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
Za účasti představitelů a vedoucích pracovníků Ministerstva spravedlnosti se konal tradiční třídenní
seminář pro ředitele soudních správ, na kterém se poprvé účastnili také vedoucí správy státního
zastupitelství. Dále byl realizován dvoudenní seminář pro bezpečnostní ředitele OSS v justici, a
následně seminář k administraci utajovaných informací soudů.

2.11

Zkrácené studium vyšších soudních úředníků

Zkrácené studium vyšších soudních úředníků probíhá na Justiční akademii na základě ust. § 26 zákona
č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Ke studiu
mohli být do 31. prosince 2012 přijati zaměstnanci soudů, kteří mají úplné střední vzdělání
zakončené maturitní zkouškou, získali nejméně tříletou nepřetržitou praxi jako soudní tajemníci, byli
ke studiu doporučeni zaměstnavatelem a úspěšně složili přijímací zkoušku. Studium je ukončeno
závěrečnou zkouškou před pětičlennou komisí jmenovanou ministerstvem spravedlnosti.
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.
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V roce 2012 probíhalo vzdělávání v pěti studijních bězích. IV. – VIII. běhy se uskutečnily v Kroměříži a
Praze. Při závěrečných zkouškách, které se konaly v měsíci dubnu a říjnu, prokázali účastníci studia
dobré znalosti a schopnost vykonávat činnost vyšších soudních úředníků.

2.12

Zkoušky insolvenčních správců

V roce 2012 Justiční akademie, stejně jako v předcházejícím období, organizačně zabezpečovala
zkoušky insolvenčních správců. Písemné části zkoušek se uskutečnily v Kroměříži, v počítačových
učebnách. Ústní zkoušky a zvláštní ústní zkoušky se konaly a na pracovišti Justiční akademie v Praze.
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.

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 2012 konaly ve dvou termínech červnu a prosinci.

2.14

Ostatní vzdělávání

Justiční akademie během roku 2012 zajišťovala ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti
odbornou i organizační podporu se zaváděním nových procesů v rámci projektu elektronizace
veřejné správy. Jednalo se zejména o zavádění elektronického spisu, státní pokladny a základních
registrů. Tyto semináře jsou v naprosté většině směřovány do regionů.
Společně s týmy odborníků z justice proběhla také celá řada workshopů a realizačních týmů
zaměřená na praktické dopady legislativních a technických změn.
Významnou akcí byl kulatý stůl k tématu elektronizace justice. Společná diskuse soudců, zástupců
Ministerstva spravedlnosti a externích expertů otevřela řadu odborných i výkladových otázek a
současně prostor k další společné spolupráci v této oblasti.
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V minulém roce jsme také nabídli prvním třem krajským soudům interaktivní kurzy pro dozorčí
úředníky a správce aplikací zaměřené na procesy zavádění změn (v rámci elektronizace justice),
komunikační a lektorské dovednosti. Cílem je aktivace spolupráce soudů v rámci konkrétních krajů při
zavádění nových postupů.
Na základě objednávky Ministerstva spravedlnosti a MS v Praze zajistila Justiční akademie tři
semináře pro nové zaměstnance soudů.
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 dětí i dospělých. Kromě toho byly
uspořádány výcvikové kurzy zaměřené na získání dovedností v oblasti komunikace se sdělovacími
prostředky. Do oblasti výcvikových programů Justiční akademie, které garantuje oddělení neprávních
disciplín, patří i kurz sebeprezentace a rétoriky.
V rámci neprávních disciplín byl uspořádán kurz Řízení lidských zdrojů a kurz Informační a
manažerské systémy. Specifické místo mezi neprávními akcemi zaujímá Diskusní fórum o etice
v právu. V roce 2012 proběhlo již 8. fórum za aktivní účasti významných osobností justice i
akademické scény z České republiky a Slovenska.
Nově byl v roce 2012 zařazen do nabídky výcvikový kurz „Strategie zvládání stresu a prevence
syndromu vyhoření“. Další nově zařazený kurz byl věnován problematice mediace a možnostem
jejího využití v rozhodovacím procesu soudů a státních zastupitelství.
Další nabídka programu ostatního vzdělávání v roce 2012 navázala na potřeby, požadavky
a zájem účastníků z let předchozích, s doplněním několika nových aktuálních požadavků. V nabídce
kurzů jsme se zaměřili na aktuální i dlouhodobě žádaná témata s lektorským zajištěním zkušených,
erudovaných a kvalitních přednášejících. Jednalo se především o akce: Práce na PC (MS Office, MS
Outlook, MS Power Point, apod.), „Český jazyk v právní praxi“ a „Úprava písemností dle ČSN 01
6910“, „Zvládání zátěžových situací“, „Znalecké posudky z oblasti daní a ekonomie“, „Rozbor
daňových přiznání u přímých daní“, DPH, Daňová kriminalita, ASPI, atd.
V roce 2012 se oproti letům minulým zvýšila poptávka soudů a státních zastupitelství o zajištění kurzů
v místě působnosti dané instituce. Šlo zejména o kurzy „Úprava písemností dle ČSN 01 6910“ a kurzy
k novým verzím MS OFFICE. O tyto kurzy mají zájem jak soudci, tak další odborný personál.
Novinkou v nabídce z této oblasti byl kurz „Daňové a účetní meritum 2012“.
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Z údajů v hodnotících listech je zřejmé, že o nabídku vzdělávání v oblasti ostatního vzdělávání je stále
zřetelný a aktuální zájem. Lektorské obsazení, programy kurzů, organizace i zajištění si získávají
vysoká hodnocení.

2.15

Jazykové vzdělávání

Justiční akademie v souladu s požadavky z rezortu justice a na základě doporučení Rady Justiční
akademie zaměřuje jazykové vzdělávání na zvýšení odborných jazykových dovedností soudců a
státních zástupců jako prostředku k posílení přímých kontaktů s kolegy ze zahraničí. Nabídka
jazykového vzdělávání reaguje na aktuální potřeby soudců a státních zástupců zejména v oblasti
odborné právní terminologie. V roce 2012 nabízela Justiční akademie dvacítku seminářů zaměřených
na odborné jazykové vzdělávání pro tři cizí jazyky, angličtinu, francouzštinu a němčinu. Již tradičně se
konaly letní školy odborného právního jazyka pro středně pokročilé. V partnerství s Komorou
soudních tlumočníků byly realizovány velmi úspěšné letní kurzy se zaměřením na odbornou právní
angličtinu a němčinu užívanou v oblasti trestního práva (4. – 11. srpna). Na Justiční akademii
proběhly dvě mezinárodní letní školy právní angličtiny a francouzštiny (27. – 31. srpna) otevřené
českým i evropským soudcům a státním zástupcům, které zaznamenaly velký ohlas doma i v
zahraničí. Justiční akademie také v roce 2012 realizovala kurzy obecné angličtiny se základy
odborného jazyka v regionech, 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.
Kromě prezenční formy výuky nabízí Justiční akademie v ASJA jako podporu distanční formy studia
e-learningové moduly právní terminologie pro oblast trestní i civilní, a to pro odbornou angličtinu,
němčinu a francouzštinu.
Justiční akademie v oblasti jazykového vzdělávání spolupracuje i s evropskými institucemi, v roce
2012 se JA stala jedním ze dvou koordinátorů evropského lingvistického projektu realizovaného
Evropskou justiční vzdělávací sítí, díky kterému se čeští soudci a státní zástupci účastnili v roce 2012
odborných jazykových kurzů zaměřených na odbornou právní terminologii užívanou v kontextu
evropské justiční spolupráce v trestních věcech (Krakov, 5. – 9. března; Bukurešť, 7. – 11. května.;
Řím, 11. – 15. června; Barcelona, 2. – 6. července).
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3

Statistické údaje o vzdělávání

Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle oblastí vzdělávání
Rekodifikace – projekt
Civilní soudnictví
Čekatelská příprava
Správní soudnictví
Trestní soudnictví
Ústavní právo, lidská práva
VSÚ
Insolvence
Protokolující úředníci
Akce s mezinárodním prvkem
Partnerské akce
Cizí jazyky
Vzdělávání odborného justičního personálu
Elektronizace justice
Ekonomie
Ostatní neprávní vzdělávání
N12C
P12F
R12E
Celkem

20
35
37
10
62
5
33
4
4
65
34
20
50
353
3
180
1
2
15
933

Celkové počty uskutečněných vzdělávacích akcí podle místa konání
Kroměříž
Regionální učebny:
Praha Hybernská
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Litoměřice
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Ostatní
Celkem
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256
44
17
25
10
31
35
26
225
933
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Vzdělávací akce podle délky trvání
ostatní (nad 8
dnů)
8 dnů
2 dny, 141

5 dnů
4 dny
1 den, 574

3 dny
2 dny
1 den

3 dny, 129
4 dny, 12
5 dnů, 67
8 dnů, 2
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Celkové počty účastí podle pracovních pozic
akademický pracovník
asistent na státním zastupitelství
asistent soudce
asistent soudce Ústavního soudu
bezpečnostní ředitel
dozorčí úředník
exekutor
informatik
justiční administrativa
justiční čekatel
lektor
Ministerstvo spravedlnosti ČR
notář
organizační pracovník
ostatní (není ze S či SZ)
personalist(k)a
poradce
pracovník výpisů
právní čekatel
probační úředník
protokolující úředník
rejstřík. vedoucí
ředitel/ka správy
soudce
soudní tajemník
soudní tajemník-exek.
soudní vykonavatel
správce aplikace
státní zástupce
střední personál
studující JA
tiskový mluvčí
vedoucí kanceláře
vedoucí spisové služby
vymáhající úředník
vyšší podatelna
vyšší soudní úředník
zapisovatelka
Celkem
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103
1850
56
87
502
18
389
455
186
46
271
56
220
399
159
41
9
149
6
172
219
669
5039
1362
61
37
1084
1759
916
3
10
610
26
55
115
2167
859
20207
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Četnost účastí posluchačů na uskutečněných vzdělávacích akcích
1 x 3233

3233

2 x 1536

1536

3 x 798

798

4 x 559

559

5 x 306

306

6 x 236

236

7 x 154

154

8 x 124

124

9 x 116

116

10 x 60

60

11 x 48

48

12 x 44

44

13 x 29

29

14 x 23

23

15 x 8

8

16 x 6

6

17 x 8

8

18 x 8

8

19 x 3

3

20 x 1

1

21 x 4

4

22 x 2

2

23 x 2

2

24 x 2

2

25 x 1

1

26 x 1

1

27 x 2

2

35 x 1

1
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Četnost účastí soudců na uskutečněných vzdělávacích akcích

466

271
694
181

31 40

90

62

1
1
2

3

20
3

8

2

9

1x 694
2x 466
3x 271
4x 181
5x 90
6x 62
7x 40
8x 31
9x 20
10x 9
11x 8
12x 2
13x 3
14x 3
15x 2
16x 1
17x 1

Četnost účastí státních zástupců na uskutečněných vzdělávacích akcích

1x 301
2x 171
318

3x 106

212

342

155

4x 53
5x 31

144
301

91
28 24 11 40

45

48

6x 24
7x 13
8x 6
9x 5
10x 4
11x 1
12x 2
14x 2
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Četnost uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých měsících roku

140
120
100
80
60
40
20
0

44

62

80

91

123

110
78

76
29

132
74

34

Leden

44

Únor

62

Březen

80

Duben

76

Květen

91

Červen

110

Červenec

29

Srpen

34

Září

78

Říjen

123

Listopad

132

Prosinec

74
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II. EKONOMIKA

1

Rozpočet a ekonomické informace

Rozpočet Justiční akademie (dále jen „akademie“) na rok 2012 byl stanoven dopisem 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 2012.
Rozpis ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 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

Přílohy rozpisu schváleného rozpočtu:
•

pokyny k rozpisu rozpočtu na jednotlivé rozpočtové položky

•

vlastní rozpis rozpočtu příjmů

•

vlastní rozpis rozpočtu výdajů

•

vlastní rozpis závazných ukazatelů kapitálových výdajů a její vlastní rozpis závazných ukazatelů
běžných výdajů ISPROFIN

•

přehled souhrnných ukazatelů příjmů a výdajů, dílčích a specifických ukazatelů výdajů všech
organizací justiční části resortu

•

závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců

•

parametry pro sledování závazných nebo specifických ukazatelů státního rozpočtu.

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2012

28

MSp vydalo v průběhu roku Justiční akademii rozpočtová opatření, která zajišťovala navýšení
finančních prostředků, a to zejména na tyto aktivity:
•

zabezpečení zkoušek insolvenčních správců

•

neinvestiční prostředky programu EU027 – Modernizace soudnictví

•

uvolnění disponibilní rezervy prostředků na platy zaměstnanců

•

registrace akce / aula 1360120076

•

registrace akce / modernizace EZS 1360130413

•

registrace akce / optika 1360120079 v rámci projektu EU027

•

registrace akce / audio 1360120080 v rámci projektu EU027

•

registrace akce / analýza 1360120104 v rámci projektu EU027

•

navýšení prostředky na telekomunikační služby OITF

•

realizace projektu EU079 – Soutěžní právo

•

realizace projektu EU088 – Ekonomické vzdělávání

•

realizace projektu EU089 – Rekodifikace soukromého práva

•

uvolnění rezervy do oblasti ostatních věcných výdajů

Rozpis příjmů a výdajů státního rozpočtu Justiční akademie
v tis. Kč
Schválený Konečný
%
Skutečnost
rozpočet rozpočet
Plnění
2012
2012
2012
(SKxKR)

UKAZATEL

Skutečnost
2011

211 – Příjmy z vlastní činnosti

73,32

0,00

0,00

0,00

0,00

147,10

100,00

100,00

280,64

280,64

214 – Příjmy z úroků a realizace
fin. majetku

9,39

12,00

12,00

1,51

12,58

232 – Ostatní nedaňové příjmy

260,30

80,00

80,00

96,31

120,38

8 240,00 12 893,00

0,00

0,00

213 – Příjmy z pronájmu majetku

411 – Neinvestiční převody z Národního fondu
vše projekty reko-, eko- a českošvýcarská spol.

415 – Ostatní nein. přijaté transfery ze zahr.
421 – Investiční převody z Národního fondu
vše českošvýcarská spolupráce

Příjmy celkem
501 – Platy zaměstnanců
502 – Ostatní osobní náklady
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0,00
0,00

569,00

569,00

0,00

0,00

0,00

9 602,00

9 602,00

0,00

0,00

490,11 18 603,00 23 256,00

378,46

1,63

15 754,55 15 959,00 17 077,00

16 402,91

96,05

4 710,29

68,51

4 316,36

4 960,00

6 875,00
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UKAZATEL

Skutečnost
2011

Schválený Konečný
%
Skutečnost
rozpočet rozpočet
Plnění
2012
2012
2012
(SKxKR)

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 436,47

7 113,00

7 519,00

6 123,28

81,44

504 – Odměny duševního vlastnictví

3 164,75

0,00

3 492,00

481,08

6,40

28 672,13 28 032,00 34 963,00

27 717,56

79,28

50 – Mzdové výdaje celkem
513 – Nákupy materiálu
514 – Úroky a ostatní fin. výdaje
515 – Nákup vody, paliv a energií
516 – Nákup služeb

2 733,44

5 248,00

6 574,24

5 166,36

78,58

5,30

21,00

21,00

7,98

38,00

4 514,82

4 755,00

5 332,00

4 770,46

89,47

8 125,00 29 658,01

11 417,15

38,50

8 125,00

16 981,51
12 676,50

2 431,91
8 985,24

3 405,14

6 368,00

5 282,70

2 211,86

41,87

0,97

43,00

43,00

4,18

9,72

35,24

0,00

20,300

16,80

82,75

23 029,38 24 560,00 46 931,25

23 594,79

50,27

12 334,47

z toho projekty reko-, eko- a českošvýcarská spol.
z toho výdaje JA, včetně OITF

517 – Ostatní nákupy
518 – Poskytnuté zálohy
519 – Výdaje související s neinvest. nákupy,
přísp., náhrady a věc. dary.
51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje
534 – Neinvestiční fondy

157,55

209,00

210,00

159,40

75,90

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným
veřejným rozpočtům

21,74

9,00

23,00

17,06

74,18

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

44,04

125,00

125,00

28,99

23,20

3541 – Program protidrogové politiky

190,41

224,00

224,00

182,44

81,45

197,56

410,00

410,00

334,35

81,55

234,40

336,00

204,00

204,00

100,00

0,00

0,00

159,10

0,00

0,00

52 547,20 53 905,00 83 249,35

52 238,59

62,75

7 907,00

6 045,87

76,46

6 764,00
1 143,00

5688,05
357,79

4 533,00

0,00

0,00

0,00 12 440,00

6 045,87

48,60

54 769,45 53 905,00 95 689,35

58 284,46

60,90

5399 – Program soc. prevence a prevence
Kriminality
5491 – Členský příspěvek mezinárodním
Organizacím
5901 – Nespecifikované rezervy
Běžné výdaje celkem
612 – Pořízení DHIM

2 222,25

0,00

z toho projekt švýcarskočeské spolupráce
z toho výdaje JA

611 – Programové vybavení
vše projekt Švýcarskočeské spolupráce

Kapitálové výdaje celkem
CELKOVÝ ROZPOČET VÝDAJŮ 2012
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Informace k tabulce:
1) Příjmy seskupení 211 až 232 jsou tvořeny příjmy z pronájmu majetku, služebního bytu, nebytových
prostor a vratky přeplatků energií. K plnění nad Schválený rozpočet u položek 213 a 232 je z důvodu
vyúčtování záloh energií a obdržení přeplatků na příjmový účet a příjmy z poskytnutého ubytování.
2) Příjmy seskupení 411 až 421 jsou tvořeny neinvestičními transfery ze zahraničí, a to
v rozpočtované výši 17 842 tis. Kč k projektu EU027 – Česko-švýcarské spolupráce – modernizace
soudnictví-analýza, dále 2 252,5 tis. Kč k projektu EU088 – Ekonomické vzdělávání, 2 400,5 tis. Kč k
projektu EU089 – Rekodifikace soukromého práva a k projektu EU079 – Soutěžní právo ve výši 569
tis. Kč.
3) Výdaje seskupení 501 až 611 jsou čerpány do výše svých stanových závazných ukazatelů a nedošlo
k překročení čerpání nad rámec rozpočtu.

Komentář ke sloupcům Schválený rozpočet 2012 a Konečný rozpočet 2012 :
Navýšení konečného rozpočtu oproti původně schválenému rozpočtu 2012 bylo provedeno
v průběhu roku ze strany Ministerstva spravedlnosti, a to z následujících důvodů:
1. rozpočtová položka – Platy zaměstnanců
Navýšení z důvodu mzdových prostředků pracovníkům zabezpečující projekty Rekodifikace
soukromého práva, Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců a uvolnění disponibilní
rezervy z MSp (50 tis. Kč).
2. rozpočtová položka – Ostatní osobní náklady
Navýšení z důvodu vyplácení odměn lektorům přednášejících v rámci projektů Rekodifikace
soukromého práva, Ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců, Soutěžního práva a
zkušebním komisařům u zkoušek insolvenčních správců.
3. rozpočtová položka – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Přímo souvisí s body 1. a 2. z titulu zákonných odvodů z objemů mezd a ostatních osobních nákladů.
4. rozpočtová položka – Odměny duševního vlastnictví
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Navýšení souvisí s vyplácením odměn autorům vzdělávacích e-learningových modulů zpracovávaných
v rámci projektů Švýcarsko-české spolupráce a Soutěžního práva.
5. rozpočtová položka – Nákup materiálu
Došlo k účelovému navýšení položky k profinancování investiční akce rekonstrukce auly budovy JA
v Kroměříži za účelem jejího využití pro významné pracovní jednání v rámci MSp i s mezinárodní
účastí. Rovněž došlo k navýšení v rámci pořízení majetku projektů Rekodifikace soukromého práva a
Ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců.
6. rozpočtová položka – Nákup vody, paliv a energií
Tato rozpočtová položka byla navýšena jednak ze strany MSp (175 tis. Kč) a jednak v rámci přesunu
mezi jednotlivými rozpočtovými položkami Justiční akademie. Navýšení souviselo s pokrytím
zvýšených nákladů na PHM v souvislosti se zabezpečením přepravy lektorů přednášejících v rámci
projektů Rekodifikace soukromého práva a Ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců.
7. rozpočtová položka – Nákup služeb
Navýšení rozpočtové položky bylo provedeno ze strany MSp pro zabezpečení projektů realizovaných
Justiční akademií, a to zejména Rekodifikace soukromého práva, Ekonomického vzdělávání soudců a
státních zástupců, Soutěžního práva a Švýcarsko-české spolupráce, dále realizace zkoušek
insolvenčních správců a k pokrytí výdajů souvisejících s telekomunikačními službami (OITF). Dále na
tuto položku byly převedeny prostředky související se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů
minulých let.
8. rozpočtová položka – Ostatní nákupy
V celkovém porovnání došlo ke snížení této rozpočtové položky, ovšem v rámci roku 2012 byla tato
položka jednak navýšena a poté z této položky byly prostředky převedeny do položky nákup služeb.
Navýšení ze strany MSp se týkalo projektů Rekodifikace soukromého práva, Ekonomického
vzdělávání soudců a státních zástupců a Soutěžního práva, výdajů souvisejících s rekonstrukcí auly
budovy JA v Kroměříži za účelem jejího využití pro významné pracovní jednání v rámci MSp
i s mezinárodní účastí a navýšení prostředků souvisejících se zapojením nároků z nespotřebovaných
výdajů minulých let.

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2012

32

Snížení této položky bylo provedeno v rámci vlastních kompetencí JA přesunem do jiné rozpočtové
položky, a to na položku – Nákup služeb.
Závazným limitem a rozpisem rozpočtu zaměstnanosti pro rok 2012 nám byl stanoven počet
zaměstnanců 64. V roce 2012 Justiční akademie zaměstnávala k 31. 12. 2012 celkem 59 osob, z toho
4 osoby se změněnou zdravotní schopností, 10 osob pracovalo na částečný úvazek a podíl mužů činil
25 osob tj. 42 % a podíl žen činil 34 osob tj. 58 %.
I v roce 2012 byl rozpočet zpracován dle potřeb správců rozpočtových položek 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.
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 2012 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.
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2

Projekty realizované Justiční akademií

Justiční akademie v roce 2012 realizovala i projekty, které byly částečně financovány podílem ze
zahraničních zdrojů, a to:

2.1

Projekt „Rekodifikace občanského práva“

Projekt je financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je vzdělávání
soudců, státních zástupců a justičního personálu v oblasti zásadních změn civilního práva, zejména
nového občanského zákoníku. Toto vzdělávání je realizováno především pomocí seminářů (v roce
2012 proběhlo 16 seminářů pro soudce a státní zástupce a 4 semináře pro střední personál v justici).
V dalších letech je plánované také pořádání konferencí a tvorba e-learningových modulů.
celkový konečný rozpočet

2.765.050,00 Kč

celkové skutečné čerpání

915.396,60 Kč
tj. 33,11%

Rozpočtované prostředky byly čerpány v rámci těchto rozpočtových položek


5011

platy zaměstnanců v pracovním poměru

373 726,00 Kč



5021

ostatní osobní náklady

218 290,00 Kč



5031

sociální pojistné

114 389,00 Kč



5032

zdravotní pojistné

41 178,00 Kč



5037

nákup drobného hmotného majetku a telefonních přístrojů

99 264,80 Kč



51390

kancelářský materiál

34 560,00 Kč



5156

pohonné hmoty



51730

tuzemské cestovné

2 251,80 Kč
11 559,00 Kč

Vzhledem na podmínky čerpání prostředků projektu a skutečnou realizaci, (nutnost výběrového
řízení u některých služeb) je nutno uvést, že finanční prostředky týkající se zajištění realizace projektu
v roce 2012 hradila Justiční akademie z prostředků vlastního rozpočtu. K 31. 12. 2012 se jedná o
částku 267 058,36 Kč.
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2.2

Projekt „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných
specializací a case managementu“ (projekt CZ.1.04/4.1.00/80.00001)

Projekt ekonomie je financován ze strukturálních fondů Evropské unie – OP Lidské zdroje a
zaměstnanost. V rámci projektu bude vytvořen a implementován systém vzdělávání soudců a
státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a efektivního managementu soudních
případů. Důraz bude kladen na systémový a komplexní přístup a na propojení právních a
ekonomických znalostí. Projekt bude mj. využívat moderní vzdělávací metody, jako jsou elearningové 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.
celkový konečný rozpočet

2.632.000,00 Kč

celkové skutečné čerpání

446.643,40 Kč
tj. 16,97 %

Rozpočtované prostředky byly čerpány v rámci těchto rozpočtových položek


5011

platy zaměstnanců v pracovním poměru



5021

ostatní osobní náklady

60 000,00 Kč



5031

sociální pojistné

48 778,00 Kč



5032

zdravotní pojistné

17 559,00 Kč



5137

nákup drobného hmotného majetku a telefonních přístrojů



5162

služby telekomunikací a radiokomunikací



51693

nákup ostatních služeb j.n.

1 620,00 Kč



5173

tuzemské cestovné

8 295,00 Kč

171 113,00 Kč

138 459,40 Kč
819,00 Kč

Vzhledem na podmínky čerpání prostředků projektu a skutečnou realizaci, (nutnost výběrového
řízení u některých služeb) je nutno uvést, že finanční prostředky týkající se zajištění realizace projektu
v roce 2012 hradila Justiční akademie z prostředků vlastního rozpočtu. K 31. 12. 2012 se jedná o
částku 5 292,00 Kč.

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2012

35

2.3

Projekt „Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním právu“
(projekt č. SI2.604873-HT.3290)

Justiční akademie získala od Evropské komise (DG Competition) finanční prostředky na základě
grantové žádosti, kterou podala ve výzvě „Training of national judges in EU competition law and
judicial co-operation between national judges“, na projekt „Training of Czech and Slovak Judges in EU
Competition Law“. Délka trvání projektu je stanovena na 2 roky (2012-2013), partnery jsou Justiční
akademie SR a Ministerstva spravedlnosti ČR a SR. Projekt je zaměřen na tvorbu studijních modulů
pro kombinovanou formu výuky a realizaci cyklu odborných seminářů s důrazem na správní,
soukromoprávní, trestněprávní a ekonomické aspekty evropské soutěže.
celkový konečný rozpočet

710.000,00 Kč

celkové skutečné čerpání

79.411,00 Kč
tj. 11,19 %

Rozpočtované prostředky byly čerpány v rámci těchto rozpočtových položek


5021

ostatní osobní náklady



5173

cestovné tuzemské



5194

věcné dary

2.4

62 230,00 Kč
1 738,00 Kč
15 443,00 Kč

Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců
odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ (projekt 7F-05732.01)

Justiční akademie v roce 2010 uspěla se žádostí o podporu individuálního projektu "Analýza
vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů
a státních zastupitelství, který je financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Rok 2012 byl druhým rokem řešení tohoto projektu. V roce 2012 byly v rámci projektu realizovány
tyto činnosti:


Analýza vzdělávacích potřeb soudů a státních zastupitelství, jejímž cílem bylo definovat
požadavky na vzdělávání zaměstnanců a vytvořit katalogy pracovních pozic a vzdělávacích
potřeb.



Analýza ICT v rámci resortu justice.



Vybavení konferenčního sálu audio technikou.
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Zahájení prací na tvorbě jednotlivých vzdělávacích programů a na přípravě jejich obsahové
náplně.



Výběr prvních autorů e-learningových modulů, úzká spolupráce s těmito autory
v jednotlivých pracovních skupinách.



Výběr dodavatele optického datového propojení přednáškových místností Justiční akademie
v Kroměříži a následně pak začátek realizace samotných prací.

Žádost o provedení změny v projektu, která se týkala nákupu videotechniky a výpočetní techniky pro
budovy v Kroměříži, byla schválena v listopadu 2012. Následně byla připravena zadávací
dokumentace na provedení výběrového řízení pro tuto zakázku.
celkový konečný rozpočet

30.176.200,00 Kč

celkové skutečné čerpání

8.598.631,00 Kč
tj. 28,50 %

Rozpočtované prostředky byly čerpány v rámci těchto rozpočtových položek

3



5041

odměny duševního vlastnictví



5166

konzultační, poradenské a právní služby

2 429 466,00 Kč



6121

budovy, haly a stavby

3 411 360,00 Kč



6122

stroje, přístroje a zařízení

2 276 724,00 Kč

481 081,00 Kč

Speciální programy realizované Justiční akademií

Program § 5399 – program sociální prevence a prevence kriminality
Program § 3541 – program protidrogové politiky
Detailní podrobnosti o obou programech jsou obsaženy ve zprávě o hospodaření Justiční akademie.
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Další financování programů

V roce 2012 realizovala Justiční akademie 6 akcí, které byly zařazeny do programového financování
programů. Jednalo se o tyto akce:
1)

136V012000080 – audio vybavení učebny C = v rámci projektu EU027 Švýcarsko-české
spolupráce byla realizována akce s celkovými náklady 2 276,72 tis. Kč.

2)

136V012000079 – propojení optickým kabelem = v rámci projektu EU027 Švýcarsko-české
spolupráce byla realizována akce s celkovými náklady 3 411,36 tis. Kč. Dokončování akce bude
probíhat i v nadcházejícím roce 2013.

3)

136V013000413 – modernizace ústředen EZS = na budovách Justiční akademie s celkovými
náklady 357,79 tis. Kč.

4)

136V012000104 – propojení objektů MSp v Kroměříži optickým kabelem = akce bude
realizována v roce 2013.

5)

136014A006 – analýza vzdělávacích potřeb = v rámci projektu EU027 Švýcarsko-české
spolupráce, která však bude realizována v roce 2013.

6)

136V012000076 – vybavení auly = obnova kancelářského vybavení z důvodu konání
mezinárodního setkání a jednání partnerů V4 v Kroměříži s celkovými náklady 1.111,46 tis. Kč.
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SEZNAM AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ JA

Akademický pracovník
Cicvárek Pavel
Čechová Jana
Dluhý-Smith Radovan
Dvořáček Jiří
Dvořák Karel
Havelová Ludmila
Heydová Lada
Kadlčík Miroslav
Komenda Antonín
Peštuka Vít
Pilát Matěj
Tóthová Alena
Veselá Lenka
Vystrčilová Renata
Zapletalová Koláčková Jana
Žaluda Jaroslav
Železná Markéta

Oblast vzdělávání
Vzdělávání odborného justičního personálu
Elektronizace justice, vedoucí odd. neprávních disciplín
Projekt „Ekonomie“
Civilní soudnictví, Projekt „Rekodifikace“
Civilní soudnictví – obchodní právo
Správní soudnictví, náměstkyně – odbor výchovy a vzdělávání
Projekt „Ekonomie“
Ostatní vzdělávání
ASJA
Trestní soudnictví
Projekt „Rekodifikace“ - koordinátor
VSÚ, Insolvence
Justiční a právní čekatelé, Soudci s praxí do 3 let
Cizí jazyky, Akce se zahraničním prvkem, Partnerské akce, Projekt
„Soutěžní právo“, vedoucí odd. právních disciplín
Lidská práva, Mezioborové akce
Elektronizace justice
Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu S a SZ“
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