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SLOVO ÚVODEM

Vážená paní, vážený pane,
vítám Vás u čtení závěrečné zprávy Justiční akademie za rok 2021. Na úvod mi dovolte krátké
a trochu osobní zamyšlení nejen nad uplynulým rokem. Loňský rok byl čtvrtým rokem mého
působení v roli ředitelky Justiční akademie. Za tuto dobu akademie prošla intenzivními
změnami, jejichž důvodem byly jednak nové potřeby justice, jednak legislativní úpravy.
V důsledku těchto proměn jsme nejen vzdělávací institucí podílející se mimo jiné na odborné
a kvalifikační přípravě zaměstnanců justice, ale rozsah našich činností se neustále rozšiřuje.
Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti se nově podílíme např. na zkouškách znalců,
tlumočníků a překladatelů. V loňském roce jsme se s maximální péčí a nasazením věnovali
zejména nastavení odborné přípravy justičních kandidátů, kterou předpokládá novela
zákona o soudech a soudcích, a také nově připravovanému způsobu jejich výběru a
návaznému výběru budoucích soudců. Naše úsilí by nevedlo ke kýženému cíli bez vstřícné a
otevřené komunikace s vedením krajských a vyšších soudů, jakož i bez tvořivé spolupráce
s lektory k obsahu vzdělávání této cílové skupiny. Musím konstatovat, že mě i mé kolegy
tato práce velmi těší a přejeme si, aby tato jedinečná spolupráce a komunikace zůstala
zachována i do budoucna.
Děkuji Vám všem, kteří se podílíte na naší práci, a tím společně s námi vytváříte obsah a
význam Vaší Justiční akademie.

Mgr. Ludmila Vodáková
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I. VZDĚLÁVÁNÍ

1

Vzdělávání soudců a státních zástupců

1.1

Civilní soudnictví

Základním stavebním kamenem obsahu vzdělávání pro civilní soudnictví byly i v roce 2021 tradiční,
každoročně organizované semináře. Díky aktivnímu přístupu posluchačů se tyto akce staly platformou
tříbení a předávání zkušeností aplikace právních předpisů v dané oblasti a přispěly ke sjednocování
rozhodovací činnosti. Jedná se o semináře Výkladové otázky práva obchodních korporací, Věcná
práva, Katastr nemovitostí, Závazkové právo, Bytové spoluvlastnictví a nájemní právo, Směnečné
právo pro pokročilé, Právo duševního
vlastnictví, Náhrada škody, Metodika
Nejvyššího soudu k § 2958 o. z., Dědické
právo, Aktuální otázky pracovního
práva, Procesní rozhodnutí, Civilní
řízení před nalézacím soudem a jeho
praktické i ústavněprávní aspekty,
Exekuce a výkon rozhodnutí a Vybrané
otázky zákona o zvláštním řízení
soudním. Semináře Směnečné právo pro pokročilé, Právo duševního vlastnictví a Dědické právo
nemohly být z objektivních důvodů realizovány a jsou naplánovány na rok 2022.
Dále proběhly semináře na téma Právní jednání v elektronické podobě, Elektronické informace
a dokumenty v praxi, Základy obchodních korporací, Řízení o pozůstalosti, Vlastnické právo,
Promlčení, Smlouva o dílo, Kupní smlouva a Bezdůvodné obohacení, které si rovněž našly ve
vzdělávacím plánu Justiční akademie své nepostradatelné místo.
Realizovány byly rovněž semináře zaměřené na otázky řešení věcí s cizím prvkem, a to Vybrané otázky
zákona o mezinárodním právu soukromém, Brusel II bis, Řím I+II, Brusel I bis. Také tyto vzdělávací
akce se zařadily k těm, které jsou každoročně hojně navštěvovány a velmi kladně přijímány.
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Nově byly zařazeny semináře Náhrada škody pro začínající soudce a Občanský soudní řád pro odvolací
soudy.
Díky vstřícnosti lektora Mgr. Michala Králíka, Ph.D., se po delší době uskutečnil seminář věnovaný
problematice společného jmění manželů.
S výjimkou dvou byly semináře přístupné také online. Ze semináře Pozůstalostní řízení byl opět díky
pochopení lektora JUDr. Ljubomíra Drápala pořízen záznam, který je zpřístupněn v systému ASJA.
Akademický rok 2021 lze v oblasti civilního práva bez nadsázky označit za rok náročný, ale úspěšný. Za
to, že tomu tak bylo, patří dík zejména našim lektorům, kteří se stali nedílnou součástí jak plánování,
tak realizování vzdělávacích akcí Justiční akademie.

1.2

Opatrovnické soudnictví

V roce 2021 se uskutečnil rekordní počet seminářů (25 vzdělávacích akcí) určených pro opatrovnické
soudce a soudkyně. Kromě již tradičních seminářů Rodinné právo pro opatrovnické soudce, Řízení
o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, Vývojová psychopatologie a znalecké
dokazování v oblasti dětské psychiatrie či Využití mediačních technik pro opatrovnické soudce byla
účastníkům nabídnuta zcela nová témata jako Role soudu při ukládání výchovných opatření (lektor
Mgr. Vladimír Polák), Zdravotnické právo v civilní a opatrovnické agendě I. a II. (lektoři JUDr. Martin
Šolc, doc. JUDr. Petr Šustek) či Komunikace s osobami se smyslovým postižením (lektoři Mgr. Naďa
Hynková Dingová, Ph.D., a Mgr. Luboš Zajíc). Bývalá právnička české sekce ESLP Mgr. Martina
Grochová, Ph.D., shrnula principy ochrany soukromého a rodinného života na online semináři Právo
na respektování soukromého a rodinného života podle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.
Uskutečnilo se také setkání soudců opatrovnické agendy na odvolacích soudech. Jedním setkáním
pokračovala také tradice Rodinněprávních sympozií JA, které se tentokrát zaměřilo na otázky
participace dětí v opatrovnických řízeních. Závěry sympozií jsou veřejně publikovány jak na webových
stránkách Justiční akademie, tak na stránkách Nejvyššího soudu ČR.
V rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti nabízí Justiční akademie
jednotlivým okresním soudům zorganizování semináře na míru přímo v jejich regionu. Soudy mají
možnost vybrat si z 18 rozmanitých témat, která cílí primárně na pracovníky opatrovnických oddělení,
řada z nich má však přesah i do jiných agend. Semináře jsou určeny nejen pro soudce, ale i pro čekatele,
asistenty, vyšší soudní úředníky či soudní tajemníky. Pokud je při soudě zřízen interdisciplinární tým,
lze objednat a realizovat seminář i pro členy interdisciplinárního týmu mimo justici. Cílem této
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projektové aktivity je snaha přispět ke zkvalitnění fungování opatrovnických úseků soudů, a to zejména
tam, kde je z různých důvodů (např. vzdálenost, personální oslabenost, pracovní vytíženost) vysílání
soudců na školení pořádané Justiční akademií v Kroměříži či Praze obtížně proveditelné. Největší zájem
v roce 2021 byl o téma Zavádění interdisciplinární spolupráce v oblasti rodinného práva soukromého.
Tento dvoudenní seminář vedený zkušenými lektory Mgr. Vladimírem Polákem a Markétou Novákovou
si vybral Okresní soud v Semilech, Okresní soud v Českém Krumlově a Městský soud v Brně. Dále se
realizovaly semináře na téma Využití mediačních technik pro opatrovnické soudce (Okresní soud
v Litoměřicích), Rozhovor s dítětem (Okresní soud v Litoměřicích) a Detenční řízení a komunikace
s osobami s duševní poruchou (Okresní soud pro Prahu 2).
Justiční akademie v roce 2021 pokračovala v pilotním testování pozice soudní sociální pracovník. Byť
se v září snížil počet partnerských soudů z 10 na 9, dařilo se pokračovat v prohlubování aktivit a tvorbě
materiálů z oblasti rodinného práva veřejného a ve druhé polovině roku i z oblasti rozhodování
o svéprávnosti, opatrovnictví člověka a detenčního řízení. Projekt nadále běží na těchto partnerských
soudech: OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS
Tachov a OS Šumperk.
V roce 2021 Justiční akademie uspořádala pro skupinu sociálních pracovníků celkem pět skupinových
supervizí pod vedením Mgr. Davida Odstrčila, tři online odborné konzultace s Mgr. Terezií Pemovou
a Mgr. Vladimírem Polákem a dvě dvoudenní školení s řadou lektorů v Praze a v Kroměříži. Dne
8. listopadu proběhla v Praze konference Soudní sociální práce a soudní sociální pracovníci, na které
jsme představili dosavadní
výsledky pilotního testování
odborné veřejnosti ze sféry
justice

i

sociální

práce.

Představili jsme také pracovní
verzi

Manuálu

soudního

sociálního pracovníka, který
chceme dokončit do poloviny
roku 2022. Manuál bude
obsahovat popis postupů a řadu konkrétních materiálů a formulářů například k těmto oblastem:
přátelštější kontakt dětí s opatrovnickou justicí (participace dětí na řízení), edukace rodičů v situaci
rozchodu, práce s rodičovskými plány, interdisciplinární posouzení ohrožení dítěte pro potřeby soudu,
interdisciplinární pohled při doporučování a ukládání odborné pomoci soudem, efektivnější soudní
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dohled nad dodržováním výchovných opatření, justice přístupnější pro osoby omezené ve svéprávnosti
i pro jejich opatrovníky, efektivnější dohled nad výkonem opatrovnictví člověka, efektivnější ochrana
práv osob v rámci řízení o přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu a v zařízení sociálních
služeb, koordinace interdisciplinárního týmu při okresním soudě či síťování odborné poradenské
pomoci pro potřeby soudu a další.

1.3

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva proběhly dva semináře. Tradiční seminář Praktické otázky oddlužení
s lektory JUDr. Jolanou Maršíkovou a Mgr. Rostislav Krhutem, jimž je potřeba vyslovit poděkování za
dlouhodobou, účastníky velmi odborně ceněnou, spolupráci. Nově se podařilo uspořádat významný,
specializovaný seminář Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem - kurz evropského
a mezinárodního insolvenčního práva s panem profesorem Alexandrem Bělohlávkem.

1.4

Trestní soudnictví

V oblasti trestního soudnictví se v loňském roce podařilo uskutečnit většinu plánovaných vzdělávacích
akcí. Těší nás, že díky online přenosům bylo možné zpřístupnit tyto semináře kromě soudců a státních
zástupců i právním a justičním čekatelům či asistentům soudců. Rovněž se zdařilo uskutečnit
plánovanou společnou vzdělávací akci s pracovníky Policie ČR a Celní správy. Do konce května jsme
semináře realizovali pouze v online podobě a velká úcta a poděkování patří za toto náročné období
všem lektorům, kteří přednášeli „prázdným sálům“.
I přes nepříliš příznivou situaci se povedlo uskutečnit cyklus seminářů z oblasti Kyberkriminalita –
provádění elektronických důkazů. Jako první proběhl v květnu streamovaný jednodenní seminář
Kybernetická kriminalita – zneužívání IT prostředků při páchání trestné činnosti. Jeho obsah byl
vytvořen především ve spolupráci s lektory z řad příslušníků Policie ČR a Národní centrály
organizovaného zločinu. Seminář byl zaměřen na kybernetickou trestnou činnost obecně, včetně útoků
na počítačové systémy, jejich pachatele, poškozené a předměty útoků, dále na základy sítě internet
(WhoIs, domény, sítě, IP adresy atp.), vyšetřování kybernetické trestné činnosti, kybernetickou
kriminalitu a kriminalitu páchanou v kyberprostoru, a také na anonymizaci (VPN a TOR) a šifrování,
jakož i OSINT. Pro připomenutí uvádíme, že tento seminář se podařilo zrealizovat prezenčně v roce
2019. V roce 2020 bohužel z epidemiologických důvodů neproběhl.
Návazně jsme uspořádali dva dvoudenní prezenční semináře Kyberkriminalita – vybrané otázky, a to
v květnu v Kroměříži (kombinace se streamem) a v listopadu v Praze. Tyto semináře byly již zaměřené
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na vybrané nejrozšířenější druhy trestné činnosti páchané v kybernetickém prostoru z hlediska
charakteristiky pachatelů, poškozených, předmětů útoků, možností odhalování, taktiky vyšetřování,
součinnosti policejních orgánů s poskytovateli serverů a se zahraničními provozovateli sociálních sítí.
To vše za využití případových studií s následným či souběžným objasněním souvisejících odborných
a teoretických otázek IT. Jednalo se zejména o pochopení modu operandi, postupu při odhalování
a dokazování této trestné činnosti (zejména s mezinárodním prvkem) a její dokumentace, dále hrozby
směřující na uživatele sociálních sítí – kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, pomluvy,
hate crime, schvalování teroristického útoku, podpora a propagace hnutí směřující k potlačování práv
a svobod člověka; výroba a šíření pornografie a dětské pornografie; hrozby spojené s elektronickou
komunikací – spam, scam 419, phishing, spear phishing, pharming, tzv. CEO/BEC (command executive
order, business email) útoky; podvodné e-shopy, podvody na inzertních serverech; využití prostředí
darknetu jako prostředku k páchání trestné činnosti; virtuální měny a legalizace výnosů z trestné
činnosti jejich prostřednictvím. Pozornost byla věnována také elektronickým důkazům v trestním řízení
(zajišťování, procesní použití, využití, hodnocení; zajišťovací úkony v kyberprostoru; mezinárodní
spolupráce), poznatkům k možnostem kriminalistického zkoumání výpočetní techniky a využití
operativně pátracích prostředků při objasňování kyberkriminality (praktická technická úskalí,
kazuistika).
Problematice Ukládání trestů z hlediska aplikační praxe a restorativní justice byly věnovány dvě
dvoudenní vzdělávací akce zaměřené na společný, souhrnný a úhrnný trest pro pokročilé,
problematiku výměry trestu (zákonné trestní sazby jako základ diskrece u nepodmíněných trestů
odnětí svobody, výměra zkušební doby, zjišťování a hodnocení majetkových poměrů při ukládání
peněžitého trestu, stanovení výměry trestu obecně prospěšných prací a domácího vězení), vybrané
problémy ukládání alternativních trestů včetně judikatury a poznatků z praxe, jakož i na součinnost
s Probační a mediační službou ve spojení se základními principy a pohledy restorativní justice. První
seminář se uskutečnil v březnu 2021 v online podobě (se současným pořízením záznamu s možností
jeho zhlédnutí v ASJA) a druhý, prezenční seminář, proběhl v září.
Také v roce 2021 byla věnována pozornost aktuálně velmi sledované trestné činnosti proti životnímu
prostředí. Dvoudenní prezenční seminář proběhl v Kroměříži v říjnu jako společná akce pro účastníky
z řad justice, Policie ČR a Celní správy. Byl zaměřen na problematiku nelegálního obchodu s ohroženými
druhy živočichů a rostlin, nelegálního nakládání s odpady, problematiku týrání zvířat a jeho trestání
a problematiku poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a 294 trestního zákoníku).
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Tradičně velmi žádané jsou semináře na téma zajišťování majetku. Mrzelo nás, že původně plánovaný
vícedenní prezenční seminář nemohl být v lednu již podruhé realizován v novém formátu (dvoudenní
prezenční akce s workshopy). Proto
jsme jej zrealizovali alespoň jako
jednodenní online seminář s názvem
Zajišťování

majetku,

jeho

a související

otázky.

Lektoři

státních

zástupců

správa
z řad

zde prezentovali

informace vyplývající z nejčastějších
dotazů či problémových situací za
uplynulý rok. Konečně pak v září mohla
proběhnout tato vícedenní prezenční vzdělávací akce za účasti několika lektorů z řad státních zástupců,
Policie ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR ad. Seminář se věnoval vybraným otázkám zajišťování
majetku v českém trestním řízení, včetně judikatury k zajišťovacím institutům. Prezentovány byly
praktické zkušenosti Policie ČR, Národní centrály organizovaného zločinu, v rámci finančního šetření
a problematiky praní špinavých peněz. Prostor byl vyhrazen také informacím k legislativní úpravě
v oblasti zajištění, správy a odčerpání majetku v trestním řízení a jejím aktuálním změnám
v legislativním procesu, včetně adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1850
o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci, kdy zmíněna byla i problematika
spojená se zákonem č. 59/2017 Sb. Z pohledu Centra zajištěných aktiv byly prezentovány poznatky
a postřehy z realizace správy majetku v praxi. V rámci semináře byl dán dostatečný prostor praktickým
workshopům.
Plánovaná realizace problematiky předsudečných trestných činů – trestných činů z nenávisti (Hate
crime), měla být rovněž jedním ze stěžejních témat v roce 2021. Tyto semináře byly v plánu ve
spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím již na rok 2020 a měly navazovat na speciální prvotní
školení školitelů pro státní zástupce ve věci trestných činů páchaných z nenávisti (PAHCT) realizované
ve spolupráci s Odborem pro toleranci a nediskriminaci Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva
(ODIHR). Bohužel se nepodařilo uskutečnit ani navazující akce připravené ve spolupráci s ODIHR a NSZ
a semináře musely být přeloženy do roku 2022. Přes tuto nepřízeň se nakonec povedlo v říjnu
uspořádat v Praze alespoň jednodenní prezenční seminář pro soudce, státní zástupce i právní čekatele
pod názvem Hate crime i se zaměřením na LGBT komunitu.
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Z oblasti viktimologie proběhl seminář Postavení a práva poškozeného a oběti trestného činu
v trestním řízení, který byl kromě prezenční účasti také přenášen online do justice. Seminář se zaměřil
na ucelený výklad práv poškozeného a oběti trestného činu, a to jak z pohledu právní úpravy a aktuální
judikatury, tak pod zorným úhlem principů restorativní justice. Ze semináře byl pořízen záznam, který
je k dispozici ke zhlédnutí v systému ASJA.
Poprvé na Justiční akademii proběhl seminář Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých příbuzných
z pohledu trestního a civilního práva. Trestněprávní část se zaměřila na náhradu nemajetkové újmy
způsobené tzv. sekundárním obětem trestných činů, na rozdíly náhrady této újmy způsobené
úmyslnými a nedbalostními trestnými činy s odkazy na judikaturu a dále na rozhodování soudů
v adhezním řízení. Občanskoprávní část byla věnována např. kritériím a výši náhrady pozůstalých při
usmrcení osoby blízké a aktuální judikatuře civilních soudů k § 2959 občanského zákoníku. Také tento
seminář byl díky ochotě lektorů přenášen online.
K tématu Domácí a genderově podmíněné násilí proběhly dva prezenční semináře (kombinace
s online přenosem). Seminář, který proběhl v červnu, byl zaměřen na forenzně psychologický pohled
na domácí násilí, znaky svědčící pro
genderově podmíněné násilí, možnosti
a

limity

soudně

znaleckých

psychologických posudků v případech
domácího násilí, a dále na judikaturu
Nejvyššího soudu a zajištění potřeb
zvlášť zranitelných obětí v trestním
řízení.

Listopadový

seminář

byl

věnován specifikům domácího násilí v
trestním řízení z pohledu státního zástupce se zaměřením na ustanovení § 199 trestního zákoníku,
včetně způsobu realizace výslechu poškozených a dalších svědků v přípravném řízení. Pozornost byla
věnována také psychice oběti domácího násilí a zajištění potřeb obětí domácího násilí z pohledu
specializovaného advokáta – zmocněnce. Účastníci byli seznámeni také s příslušnou judikaturou a na
vybrané problémy domácího násilí bylo nahlíženo také z pohledu Policie ČR.
Z dalších seminářů z oblasti trestního soudnictví zaznamenaly příznivou odezvu například tyto akce:
jednodenní online seminář Covid – 19 a jeho dopad na trestní právo – vybrané otázky, prezenční
vícedenní seminář Veřejné zakázky a dotace, Trestná činnost úředních osob; korupční rizika
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a rozhodovací procesy ve veřejné správě se zaměřením na územní samosprávu, Organizovaný zločin
a korupce a dále již tradiční semináře Psychologie výslechu dospělých I. a II.
Vzdělávací akce z oblasti trestního soudnictví se podařilo uskutečnit hlavně díky výjimečné vstřícnosti
lektorů, za což jim z naší strany patří velké poděkování.

1.5

Lidská práva, ústavní právo, mezioborové akce

Každoročně vypisovaný seminář k problematice diskriminace Antidiskriminační právo - aktuální
judikatura a výkladové problémy se konal dne 3. května v online podobě. Lektorsky se semináře ujala
prof. JUDr. Kristina Koldinská,
Ph.D., z Právnické fakulty UK,
soudce

Nejvyššího

správního

soudu JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.,
a soudce

Okresního

soudu

v Ostravě JUDr. Jiří Šopek. Za
tradiční je již možné označit
také seminář Romové v soudní síni a v soudním rozhodování, který se pod lektorským vedením
romistů Bc. Davida Tišera a Mgr. Barbory Šebové snaží účastníkům osvětlit historii Romů a sociokulturní
souvislosti života romské menšiny, se kterými se mohou setkat při svém rozhodování.
V průběhu celého roku 2021 Justiční akademie spolupracovala s programem Rady Evropy HELP
na přípravě českých verzí jejich velmi kvalitních e-learningových kurzů. Díky projektu Zlepšení
přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovanému prostřednictvím Finančních
mechanismů Norska 2014-2021 byly přeloženy tyto kurzy: Násilí na ženách a domácí násilí,
Antidiskriminační právo, Justice přátelská dětem, Trestné činy z nenávisti a nenávistné projevy
a Klíčové lidskoprávní standardy v biomedicíně. Tyto kurzy budou postupně otevírány ke studiu
v tutorované podobě v letech 2022 a 2023.

1.6

Správní soudnictví

V roce 2021 se podařilo uskutečnit několik seminářů. V březnu proběhl v online podobě seminář
zaměřený na otázky azylového a cizineckého práva z mezinárodní a vnitrostátní perspektivy. O seminář
byl velký zájem a účastníky byl velmi dobře hodnocen. Dále jsme realizovali – již prezenčně - klasické
semináře patřící do této oblasti. Jednalo se stavební právo, setkání správních soudců a aktuální
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judikaturu ESLP a ESD. Veškeré semináře měly úspěch u účastníků a poděkování za ně patří zejména
lektorům a garantům jednotlivých seminářů.

1.7

Soudci a státní zástupci s praxí do 3 let

Vzdělávání začínajících soudců a státních zástupců vnímáme jako velmi důležité, a proto jeho přípravě
věnujeme velkou pozornost jak při lektorském obsazení, tak výběrem obsahu.
Z oblasti civilního práva lze za rok 2021 vyzvednout do popředí Workshop pro začínající civilní soudce
– otázky a odpovědi, při němž zkušení lektoři odpovídali na dotazy účastníků týkající se jejich
každodenní práce soudce. Díky lektorům z řad největších odborníků, jakými je JUDr. Ceplová,
předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a její kolegové, místopředseda Krajského soudu v Ústí
nad Labem Mgr. Polák a Mgr. Kubáčová z Krajského soudu v Praze, byli účastníci s průběhem
workshopu nadmíru spokojeni. Stejné pomoci a rad se účastníkům dostalo také v oblasti trestního
práva. Příkladem je praktický seminář zaměřující se na řešení zátěžových situací při simulovaném
hlavním líčení. Lektoři, místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Cihlář a předseda senátu
Vrchního soudu v Praze JUDr. Vlasák, se snažili za použití vypjatých situací v soudní síni motivovat
účastníky k adekvátním reakcím a rozhodnutím. Nezastupitelnou roli při posouzení výkonu účastníků
hraje na tomto semináři následný rozbor nahraného videozáznamu psychologem. K již tradičním
seminářům pro začínající trestní soudce patří workshopy, které se dvakrát ročně opakují a zaměřují se
na dokazování v hlavním líčení, podmíněné propuštění a vykonávací řízení, na vazební řízení a řízení
před samosoudcem se zadrženým a další úkony soudce v přípravném řízení. Tyto workshopy jsou
velmi ceněné, a to zejména díky lektorům, jimiž jsou mimo jiné Mgr. Kadlec a JUDr. Károlyi z Vrchního
soudu v Praze, předseda Okresního soudu v Příbrami Mgr. Boudník a předsedkyně senátu Městského
soudu v Praze Mgr. Ing. Hayes. Z novějších seminářů lze zmínit seminář Praktický průvodce soudce
nalézacího soudu od nápadu obžaloby do výkonu rozhodnutí. Jedná se o interaktivní seminář
zaměřený na vedení účelného a koncentrovaného řízení a zvládnutí konkrétních situací, k nimž dochází
během řízení před soudem prvního stupně. Semináře se s úspěchem ujali dva noví lektoři, předsedkyně
Okresního soudu v Litoměřicích Mgr. Lacinová a předseda senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mgr. Michanek.
Semináře pro začínající státní zástupce jsou vhodné nejen pro státní zástupce, kteří vzešli z řad právních
čekatelů, ale především pro státní zástupce, kteří byli jmenováni z řad jiných právnických profesí.
Vyzvednout lze zejména semináře týkající se kompletní činnosti státního zástupce v prvním stupni
řízení. Na toto téma proběhl celotýdenní webinář, kterého se lektorsky zhostili přední odborníci z řad
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státních zástupců, a to vrchní státní zástupkyně JUDr. Bradáčová, Ph.D., Mgr. Foldyna z Nejvyššího
státního zastupitelství, náměstek okresního státního zástupce v Trutnově Mgr. Ondráček, okresní
státní zástupce v Náchodě Mgr. Štěpánek a Mgr. Richter z Krajského státního zastupitelství v Brně.
Témata tohoto webináře (např. vyšetřování, znalecké posudky, průběh trestního řízení atd.) byla dále
rozšířena na dílčích navazujících prezenčních seminářích, kde se k uvedeným lektorům připojili lektoři
z řad Policie ČR. K oblíbeným seminářům pro začínající soudce a státní zástupce patří seminář Praktický
nácvik ukládání společného, souhrnného a úhrnného trestu, který je velmi ceněný nejen touto cílovou
skupinou, ale také zkušenými soudci. Začínajícím soudcům a státním zástupcům je určen také seminář
zaměřený na reprezentativní projev v soudní síni, při němž účastníci za technické pomoci kamery
zjišťují své silné a slabé stránky ve verbálním i nonverbálním projevu.

1.8

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie bylo i v uplynulém roce realizováno za
podpory Evropského sociálního fondu v rámci projektu Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice.
Z realizovaných ekonomických seminářů určených pro soudce a státní zástupce jmenujeme následující:
Insolvenční zaměření: Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením,
Finanční audit a oceňování majetku, Řízení
podniku v krizi, Konkurs a reorganizace,
Věřitelé a práce s přihláškami
Trestní

zaměření:

Metody

odhalování

dotačních podvodů
Opatrovnické zaměření: Identifikace příjmů
FO pro opatrovnické řízení
Obecná ekonomická témata: Zákon o spotřebitelském úvěru, Jak se vypořádat s rozdílnými závěry
znaleckých posudků, Jak se orientovat v účetnictví a daňové evidenci OSVČ, Podnikové finance
V rámci specializovaných vzdělávacích cyklů zaměřených na insolvenční úseky jednotlivých krajských
soudů se nám povedlo dokončit cyklus určený pro soudce a asistenty na Krajském soudě v Ostravě.
Další z cyklů určený pro vyšší soudní úředníky a asistenty byl ukončen na Krajském soudě v Praze.
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Zhruba polovina z uskutečněných akcí se konala prezenčně přímo na soudech, druhá část proběhla
formou online přenosů. Všem lektorům, kteří se podíleli na zmíněné výuce i za ztížených
a nestandardních podmínek, touto cestou vyjadřujeme velké poděkování.
Realizace projektu Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice měla být původně ukončena dne
31. 12. 2020. Vzhledem k situaci uplynulých dvou let byla doba realizace projektu prodloužena do
30. 11. 2022.

1.9

Cizí jazyky

V průběhu celého roku 2021 nabízela Justiční akademie v souladu s požadavky, které každý rok
přicházejí z rezortu justice, jazykové vzdělávání cílené na rozvoj a posílení odborných jazykových
dovedností soudců, státních zástupců a dalších zaměstnanců v justici. V měsících, ve kterých
pandemická situace neumožnila prezenční výuku, se Justiční akademii podařilo nabídnout kvalitní
interaktivní jazykové semináře v online podobě. V únoru a březnu se v online formátu konaly tradiční
zimní jazykové školy, angličtina pro pokročilé proběhla v dnech 8. - 12. 2., angličtina pro středně
pokročilé 22. - 26. 2., němčina se konala 22. - 24. 2. a francouzština 1. - 4. 3. Novinkou byly v průběhu
ledna až května online kurzy angličtiny (English in Legal Context - Intermediate, English in Legal Context
- Advanced a English for Advanced Communication in Legal Context) zaměřené na terminologii
občanského i trestního práva a na prohlubování komunikačních dovedností v cizím jazyce. Lektorkami
kurzů byly Denisa Petriláková, M.A., Lic.Dip.TEFLA, a Elizabeth Tonder. Na základě poptávky
z Nejvyššího správního soudu nabídla v první polovině roku Justiční akademie pod vedením lektorky
Denisy Petrilákové, M.A., Lic.Dip.TEFLA, online kurz odborné právní angličtiny asistentům NSS. Ve
spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v týdnu od 19. do 23. 7. uskutečnily tři prezenční
odborné terminologické semináře jazyka anglického (s lektory Mgr. et Mgr. Vladimírou Kvasničkovou
a Mgr. et Mgr. Ondřejem Klabalem, Ph.D), německého (s lektory Mgr. Catherinou Van den Brinkovou
Štifterovou, Mag. Michaelem Müllner, Mag. Pavlínou Lössl, Mgr. Michalem Chuchútem, LL.M.),
a francouzského (s lektory Mgr. Klarou Mortier a doc. PhDr. Tomášem Dubědou, Ph.D.). Vysoká
odborná úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků,
kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé. Justiční akademie
organizovala také tradiční týdenní letní školy odborné angličtiny, němčiny a francouzštiny. Ve dnech
26. - 30. 7. se konaly prezenčně velmi oblíbené letní školy angličtiny pro pokročilé a středně pokročilé
pod vedením Denisy Petrilákové, M.A., Lic.Dip.TEFLA, Beth Tonder a PhDr. et Mgr. Zdeňka Havlíčka.
V termínu 9. - 13. 8. se pod vedením německého právníka Jörga Zepneka konala letní škola němčiny

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2021

14

a pod vedením Mgr. Leony Černé a rodilého mluvčího Papa Sissoko letní škola francouzštiny. Nově
nabízela Justiční akademie v průběhu října až prosince každý týden soudcům a státním zástupcům
dvouhodinové online kurzy právní angličtiny pro středně pokročilé a pokročilé. Kurzy se konaly
v platformě Zoom pod odborným vedením lektorek Denisy Petrilákové, M.A., Lic.Dip.TEFLA, a Beth
Tonder. Během celého roku nabízela Justiční akademie ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací
sítí (EJTN) českým soudcům a státním zástupcům odborné jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny,
němčiny a španělštiny se zaměřením na terminologii užívanou v justiční spolupráci, které kombinovaly
výuku odborného jazyka s právními tématy. Kurzy probíhaly v různých evropských zemích s ohledem
na epidemická opatření online i prezenčně a zaměřily se na právní terminologii používanou v různých
právních oblastech, např. trestněprávní (online kurzy Legal language training in cooperation in criminal
matters - angličtina a francouzština 1. - 4. 2. a 8. - 11. 3.), občanskoprávní (Legal English training in
cooperation in civil matters 10. - 12. 5.), lidskoprávní (Legal language training in cooperation in human
rights - angličtina a francouzština 17. -21. 5.), rodinné spory (Legal language training in cooperation in
family law - angličtina a francouzština 20. - 22.9) nebo životní prostředí (Legal language training in
cooperation in environmental law - angličtina a francouzština 3. - 5. 11.). Nově byly ve spolupráci
s EJTN zájemcům z justice nabídnuty každý týden online hodinové konverzační kurzy v cizích jazycích.
Tato nabídka zahrnovala kurzy angličtiny (středně pokročilí a pokročilí), francouzštiny, němčiny,
italštiny a španělštiny. Výuka byla zaměřena na diskuzi o právních kauzách, srovnání právních systémů
ve státech EU a na rozvoj profesních jazykových dovedností. Novinkou roku 2021 byly odborné
jazykové kurzy pro střední justiční personál, které Justiční akademie nabízela v rámci dvou projektů ve
spolupráci s EJTN a s Akademií evropského práva (ERA), a to projekt Better applying European Crossborder Procedures – Series of interactive legal and language training events for court staff in Europe
(22. - 25. 2. - online, 18. - 21. 10. – Trevír) zaměřený na cizojazyčnou terminologii užívanou
v přeshraniční spolupráci v civilních a obchodních věcech a projekt Better applying European Criminal
Law – legal and language training events for court staff across Europe (19. - 21. 1. – online, 28. - 30. 4.
– online, 27. - 29. 9.2021 – Trevír) cílený na terminologii trestněprávní. Oba projekty kombinovaly
výuku odborného jazyka s právními tématy. Justiční akademie organizovala v roce 2021 jak prezenční,
tak online odbornou jazykovou výuku, a to primárně za účelem umožnit zájemcům z justice i během
omezení rozvíjet odborné cizojazyčné kompetence a odbornou jazykovou přípravu tak, aby se mohli
aktivně zapojovat ve svém profesním životě do prezenčních, virtuálních i distančních mezinárodních
aktivit vedených v cizím jazyce. Kurzy odborného jazyka byly v roce 2021 stejně jako v předchozích
letech velmi žádané a oceňované. Děkujeme všem lektorům za kvalitní výuku a profesionální vedení
kurzů v prezenčním i online formátu a všem účastníkům za jejich zájem.
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1.10

Mezinárodní spolupráce

V roce 2021 Justiční akademie organizovala či zprostředkovala řadu mezinárodních vzdělávacích
akcí, které tematicky doplňovaly všechny oblasti vzdělávání nabízené Justiční akademií české justici.
Hlavním partnerem Justiční akademie na mezinárodním vzdělávacím poli byla již tradičně Evropská
justiční vzdělávací síť (European Judicial Training Network; EJTN). Dalšími důležitými partnery byly
Akademie evropského práva (Academy of European Law, ERA), Rada Evropy (prostřednictvím
e-learningových vzdělávacích kurzů HELP) a další. Mezinárodní vzdělávací akce byly v roce 2021
ovlivněny opatřeními spojenými s Covid-19, a proto se část mezinárodních vzdělávacích aktivit
přesunula do virtuálního prostoru. Navzdory tomu dokázala Justiční akademie nabídnout více než dvě
stovky mezinárodních vzdělávacích akcí.
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Spolupráce s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN)
Většina mezinárodních aktivit Justiční akademie byla i v roce 2021 realizovaná ve spolupráci
s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN). Justiční akademie je aktivním členem EJTN od roku 2004
a díky tomu může české justici nabízet řadu kvalitních mezinárodních vzdělávacích akcí cílených na
právo EU a související témata jak doma, tak v zahraničí, a to za mimořádně výhodných finančních
podmínek. Klíčovými tématy vzdělávacích akcí v oblasti trestního práva EU byly např. kybernetická
kriminalita, evropský zatýkací rozkaz, výnosy z trestné činnosti, společné vyšetřovací týmy, otázky
migrace, obchodování s lidmi, boj s terorismem či přístup k nezletilým a zvláště zranitelným osobám
během trestního řízení. V oblasti civilního práva byla zařazena témata mezinárodní spolupráce
v občanských a obchodních věcech, či problematika pracovního, smluvního a rodinného práva v EU.
Česká Justiční akademie v roce 2021 druhým rokem předsedala v pracovní skupině EJTN WG
Linguistics, ve které má členství 21 států EU a která se zaměřuje na přípravu odborných jazykových
kurzů s mezinárodní účastí. Tyto kurzy byly účastníky velmi vysoce ceněné a jsou blíže popsány
v kapitole Cizí jazyky. Své zastoupení má Justiční akademie také v pracovní skupině EJTN, zaměřené na
metody justičního vzdělávání, s důrazem na vzdělávání manažerské. S dobrým ohlasem se setkala
zejména mezinárodní online konference Budoucnost manažerského vzdělávání, jejímž hlavním
koordinátorem byla česká Justiční akademie. Konference byla určena předsedům soudů, vedoucím
státním zástupcům a zástupcům justičních vzdělávacích institucí. Justiční akademie na konferenci
prezentovala svou koncepci povinného manažerského vzdělávání a v odborných prezentacích byla
pozornost věnována emoční inteligenci a zvládání konfliktu. Speciálním hostem konference byla
profesorka z univerzity v Nevadě paní Yvonne Stedham s konceptem mindful leadership. Velkého
úspěchu se podařilo v roce 2021 dosáhnout v mezinárodní soutěži Themisakos.
Soutěž, jejímž jednacím jazykem je angličtina, je určena asistentům, čekatelům a začínajícím soudcům
a státním zástupcům. Jejím cílem je prohloubit komunikativní dovednosti, rozvíjet umění diskuze,
kritické a analytické myšlení, logické uvažování a psaní právních textů. Soutěžní tým ve složení JUDr.
Adam Talanda, Ph.D., Mgr. Jakub Spáčil a Mgr. Petr Kyselák se svou soutěžní prací na téma insolvencí
probojoval do finále soutěže, které proběhlo v Lisabonu 6. – 10. 12. Odborným garantem týmu byl
Mgr. Martin Lýsek. Významnou a pravidelnou mezinárodní akcí, organizovanou Justiční akademií
v České republice, byl seminář pro asistenty a čekatele z členských států EU s názvem EJTN Aiakos
Week.
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Seminář proběhl v Praze ve dnech 15. - 19. 11. a kromě účastníků z České republiky přicestovali zástupci
Francie, Španělska a Polska. V rámci interaktivních workshopů si vzájemně představili justiční systémy
svých zemí, věnovali se otázkám mezinárodní justiční spolupráce nebo judikatuře Evropského soudu
pro lidská práva. Účastníci měli také možnost navštívit soudní jednání tlumočené do angličtiny.
Tradičně velký důraz je v rámci
mezinárodní spolupráce s EJTN
kladen na realizaci výměnných
pracovních stáží. V roce 2021
vycestovalo na justiční odborné
stáže 17 osob. Na základě
principu reciprocity si Českou
republiku pro svou justiční stáž
zvolilo 16 osob z různých zemí
EU. Stále více na popularitě získávají bilaterální stáže, které jsou založené na návštěvě partnerské
justiční instituce v zahraničí. V roce 2021 tak pětičlenná skupina soudců Krajského soudu v Brně strávila
týden u soudu v San Sebastián ve Španělsku. Krajské státní zastupitelství v Brně přivítalo skupinu pěti
státních zástupců z Estonska. Hlavním přínosem těchto stáží je detailní vhled do justičního systému
navštívené země, chodu hostitelské instituce a navázání mezinárodních kontaktů pro další profesní
spolupráci. Úplnou novinkou v roce 2021 byla nabídka 13 krátkých odborných právních webinářů (EJTN
one-hour lunch webinars), které byly zaměřeny na různá aktuální témata ve vztahu k Evropské unii,
evropskému justičnímu prostoru a právu EU.
Spolupráce s Akademií evropského práva (ERA)
Spolupráce s ERA se realizuje na základě Rámcové partnerské smlouvy uzavřené mezi oběma
institucemi. Zahraniční a národní semináře probíhaly v rámci několika projektů. V projektu EU AntiDiscrimination Law to byly online semináře (26. - 28. 4., 6. - 7. 9. a 4. - 5. 10. 2021) se zaměřením na
antidiskriminační směrnice EU 2000/78 a 2000/43 zabývající se diskriminací na základě rasy, věku,
zdravotního postižení, náboženského vyznání a sexuální orientace, a v projektu EU Gender Equality
Law tři semináře (8. - 9. 3. – online, 23. - 24. 9. – Tallinn, 29. 11. – 1. 12. – Trevír) cílené na tematiku
rovnoprávnosti žen a mužů v evropském právu. Ve dnech 30. 9 – 1. 10. proběhl na Justiční akademii
v Kroměříži ve spolupráci s ERA a EJTN seminář s názvem Úřad evropského žalobce a české trestní
řízení. Tato vzdělávací akce byla součástí projektu, ve kterém probíhají semináře na národních úrovních
v celé Evropské unii, s cílem propagovat Úřad evropského veřejného žalobce a pomoci v každodenní
Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2021

18

práci odborníkům z praxe a všem dalším relevantním aktérům, kteří participují na poli justice společně
s tímto nově vytvořeným evropským úřadem. Další projekt s názvem Obtaining E-evidence when
Investigating and Prosecuting Crimes, finančně podpořený Evropskou komisí, ve kterém je JA
partnerem ERA, se skládá ze šesti mezinárodních seminářů. Jeden z nich se uskutečnil 18. - 19. 10.
v prostorách Justiční Akademie v Praze Na Míčánkách. Přijelo na něj 39 účastníků z justice ze sedmi
států EU včetně 6 účastníků z České republiky. Odborníci z různých evropských států se ve svých
prezentacích zaměřili na online vyšetřování, využití elektronických důkazů v přeshraničních sporech
a na rozvíjení vzájemné důvěry mezi členskými státy EU. Z dalších seminářů se s ohlasem setkal např.
seminář EAW, Pre-Trial Detention, Mutual Trust and Legal Assistance 24. - 26. 3. – online, Framework
Decision 909 and its Impact on the Transfer of Prisoners 7. - 9. 7. – online, Applying the Charter of
Fundamental Rights of the European Union 27. - 28. 9. – online, nebo Data Protection for the Judiciary
9. - 10. 12. – Trevír.
Spolupráce s dalšími zahraničními partnery
Justiční akademie v roce 2021 nabízela ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem celkem 10
prezenčních a online seminářů s azylovou tematikou organizovaných European Asylum Support Office
(EASO). Spolupráce probíhala také s CEELI INSTITUTE Praha ve formě nabídky mezinárodních seminářů
na téma aplikace právních nástrojů EU v trestním právu (16. - 17. 9. a 14. - 15. 10.) a civilním právu
(18. - 19. 10. a 11. - 12. 11.). Prostřednictvím Velvyslanectví Spojených států amerických byla
zástupcům z české justice nabídnuta účast na webináři s názvem Virtual Electronic Evidence Course
(3. 2.), který byl organizován akademií International Law Enforcement Academy (ILEA). Seminář kladl
důraz především na poskytnutí komplexního přehledu o současných trendech v používání
elektronických důkazů. V rámci projektu Prosecutors’ Fight Against Serious and Organized Crime
nabídla Justiční akademie ve spolupráci s justičními akademiemi států Visegrádské skupiny V4 webinář
s názvem Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering (20. - 22. 9.), který byl zaměřen
na problematiku mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech s důrazem na kybernetickou
trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz. Justiční akademie také spolupracovala s EJTN
a Evropským institutem veřejné správy (EIPA) na studii k analýze vzdělávacích potřeb středního
justičního personálu v právu EU a v oblasti přeshraniční spolupráce.
Všechny aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce nabízené české justici ať již v prezenční, nebo online
podobě reagovaly na aktuální potřeby soudců a státních zástupců a dalších zaměstnanců rezortu
justice. Účastníci mezinárodních seminářů ocenili atraktivnost a užitečnost témat, možnost srovnávat
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své zkušenosti se zahraničními kolegy, příležitost navázat mezinárodní kontakty a možnost prohloubit
si své profesní i jazykové znalosti a dovednosti.

1.11

Partnerské akce s tuzemskými profesními institucemi

Justiční akademie v partnerství s profesními institucemi, se kterými má partnerskou dohodu
o spolupráci, každoročně otevírá justici vzdělávací akce, které podle aktuální poptávky doplňují
jednotlivé oblasti vzdělávání na JA. V roce 2021 Justiční akademie rozvíjela partnerství s Jednotou
českých právníků, v prezenční i online podobě se konaly semináře Řešení spotřebitelských sporů v ČR
(15. 2.) s doc. JUDr. Alenou Mackovou, Ph.D., Exekuční řízení (25. 3.) s JUDr. Martinou Kasíkovou,
Bytové spoluvlastnictví - praktické otázky (14. 6.) s JUDr. Pavlínou Brzobohatou, Náhrada škody
v dopravě (13. 9.) s JUDr. Petrem
Vojtkem,

Aktuální

problémy

medicínského práva (25. 10.)
s JUDr. Janem Machem, Žaloby
v oblasti věcných práv (2. 11.)
s Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D.,
a Evidence skutečných majitelů
(13. 12.) s JUDr. Petrem Čechem,
Ph.D.,

LL.M.

V

partnerství

s Asociací insolvenčních správců se konaly online semináře Aktuální otázky oddlužení (18. 3.)
a Mimořádné příjmy, dopady COVID a formuláře v oddlužení (22. 6.), oba vedené JUDr. Jolanou
Maršíkovou, prezenčně proběhl seminář Praktické otázky insolvenčního řízení (14. 10.) s lektory JUDr.
Jolanou Maršíkovou, Mgr. Janem Benýškem, Mgr. Evou Bistárovou a JUDr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D.
Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků a překladatelů se pro justici, tlumočníky a překladatele
v týdnu od 19. do 23. 7. uskutečnily tradiční odborné terminologické semináře anglického, německého
a francouzského jazyka, které jsou detailněji popsány v kapitole Cizí jazyky. Partnerské akce jsou justicí
stále více žádané, a to zejména pro možnosti diskutovat o aktuálních právních tématech s různými
profesními a expertními skupinami.
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2

Vzdělávání a odborná příprava čekatelů a asistentů

2.1

Čekatelská a asistentská příprava

U této cílové skupiny považujeme za velmi důležité připravit účastníky vzdělávání na odbornou justiční
(závěrečnou) zkoušku. Za tímto účelem jsou jim nabízeny kromě přednáškových seminářů především
semináře praktické. Jako příprava na písemnou část odborné justiční (závěrečné) zkoušky slouží
závěrečná soustředění justičních čekatelů a asistentů soudců, právních čekatelů a asistentů NSZ. Při
těchto soustředěních si účastníci vyzkouší písemnou část zkoušky za dodržení všech předepsaných
pravidel pro průběh písemné části. Následně mají účastníci možnost své písemné práce prodiskutovat
s hodnotiteli, opět z řad předních odborníků justice, kteří ve většině případů bývají i zkušebními
komisaři při odborné justiční (závěrečné) zkoušce. Tato zpětná vazba je pro účastníky naprosto
nedocenitelná. V minulém roce se podařilo uspořádat dva týdenní semináře pro více než 70 účastníků.
Pro čekatele, kteří zahajují svou praxi, jsou určeny adaptační kurzy. Pro justiční čekatele byl kurz
nabídnut pouze ve formě distančního semináře. Pro právní čekatele se začátkem roku uskutečnil ve
formě webináře a na podzim v prezenční formě.
Mezi semináře pro právní čekatele řadíme především semináře týkající se celé činnosti státního
zástupce v prvním stupni řízení. Také právní čekatelé se mohli přihlásit na již zmíněný celotýdenní
webinář Činnost státního zástupce v I. stupni řízení v praxi. K tradičním seminářům pro čekatele
a asistenty patří i třídenní seminář Základy a praktický nácvik ukládání společného, souhrnného
a úhrnného trestu. Po praktické stránce jsou účastníci k odborné justiční zkoušce připravováni i při
simulovaných procesech, kterými byly v roce 2021 simulované hlavní líčení a simulované veřejné
zasedání. Dále se pro tuto cílovou skupinu konalo velké množství jednodenních přednáškových
seminářů, které byly pořádány ve spolupráci s krajskými soudy.

2.2

Testování kandidátů na funkci soudce

Také v roce 2021 zajišťovala Justiční akademie pro některé krajské soudy testy aplikace práva pro
kandidáty na funkci soudce, a to na základě Memoranda o spolupráci ministra spravedlnosti
a předsedů krajských soudů při výběru soudců přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy.
Úspěšné absolvování testu bylo podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení (postup
k ústnímu pohovoru). Testem aplikace práva byly ověřovány jednak odborné znalosti uchazeče, jednak
jeho schopnosti aplikovat právní předpisy na zadané skutkové situace. V roce 2021 proběhl písemný
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test v rámci výběrového řízení na pozici kandidáta na funkci soudce pro obvod Městského soudu
v Praze. Testování se zúčastnilo 145 účastníků.
Počínaje rokem 2022 zavádí novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích jednotný
a transparentní systém výběru soudců. Justiční akademie bude v tomto procesu organizovat
a zajišťovat písemnou část výběrových řízení na pozici justičního kandidáta a na funkci soudce, a to pro
všechny krajské soudy.

2.3

Vstupní test zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů

Po třech letech fungování bylo v červnu 2021 ukončeno testování dle vyhlášky č. 382/2017 Sb.,
o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce. Za celou dobu
testování prošlo vstupním testem přes 700 zájemců o pozici soudce. Výše zmíněná novela zákona
č. 6/2002 Sb., ruší institut justičních čekatelů a zavádí nový institut justičního kandidátství. Justiční
čekatelé přijatí do přípravné služby podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění účinném před novelou,
dokončí přípravnou službu podle svého plánu přípravné služby.
Beze změn zůstalo pověření Justiční akademie vyplývající z vyhlášky č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání
a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce. V roce 2021 proběhlo 6 termínů písemných
testů k ověření odborných znalostí a předpokladů uchazečů pro přijetí do čekatelské praxe s celkovým
počtem 90 otestovaných osob.

2.4

Zkoušky insolvenčních správců

Pro rok 2021 Justiční akademie ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zrealizovala 4 termíny
písemné části zkoušky insolvenčních správců s místem konání v Praze a v Kroměříži. Testování se
zúčastnilo 75 účastníků.

2.5

Testování znalců, tlumočníků a mediátorů

Od června 2021 Justiční akademie nově zajišťuje obecnou část písemné zkoušky pro znalce (na základě
zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech) a vstupní zkoušku
tlumočníků (na základě zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).
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Testováním musí projít všichni znalci, tlumočníci i překladatelé, kteří budou chtít pokračovat ve
své činnosti i po přechodném
pětiletém období stanoveném
zákonem. Tato povinnost se
vztahuje

také na

nově

se

rekrutující znalce a tlumočníky.
V roce 2021 proběhlo v Praze a
Kroměříži 9 termínů obecné
části písemné zkoušky znalců
s celkovou účastí 38 osob.
Vstupní zkouška tlumočníků proběhla v 8 termínech, na které se dostavilo celkem 60 tlumočníků
a překladatelů.
Nově Justiční akademie zajišťovala v srpnu 2021 také písemnou část zkoušky mediátorů, a to při účasti
6 osob.

3

Vzdělávání odborného personálu justice

3.1

Vyšší soudní úředníci, vyšší úředníci státního zastupitelství a soudní tajemníci

Semináře nabízené této cílové skupině byly zaměřeny jak na hmotné a procesní právo, tak na jednotlivé
úkony, se kterými se mohou vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci v průběhu své praxe setkat na
různých úsecích soudu. Témata, rozsah i program vzdělávacích akcí byly vybrány v souladu s aktuálními
potřebami soudů.
Pro vyšší soudní úředníky a soudní tajemníky z trestních úseků proběhl v online podobě nový seminář
Problematika trestní porozsudkové agendy soudů z pohledu Vězeňské služby ČR, který byl zaměřen
na výkon vazby, trestu, zabezpečovací detence a také na činnost Centrální evidence vězněných osob.
V prezenční podobě byla uspořádána akce Výkon trestu odnětí svobody pro VSÚ, která se věnovala
jednotlivým úkonům vyšších soudních úředníků v této oblasti. Velký zájem byl o seminář Novelizace
trestních předpisů pro VSÚ, jehož cílem bylo zprostředkovat základní informace k novele trestních
předpisů účinné od 1. 1. 2022.
V oblasti civilního soudnictví se v prezenční podobě uskutečnily semináře Dopady insolvence na civilní
řízení a Opravné prostředky v civilním řízení pro VSÚ. Pro tuto oblast byla také natočena videa na
téma Centrálního elektronického platebního rozkazu (Úvodní seznámení s aplikací CEPR, Proces
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zpracování návrhu na vydání EPR, Práce s dokumenty, Seznam jmen, Ruční dokončení zápisu věci
a Přímá cesta).
V oblasti exekuční agendy bylo v roce 2021 uspořádáno již tradiční vícedenní školení Úkony VSÚ
v exekučním řízení zaměřené na konkrétní úkony vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků
v této agendě. Uskutečnilo se také setkání pracovní skupiny exekučních vyšších soudních úředníků,
jehož cílem byla příprava a následné uspořádání workshopu zaměřeného na téma exekucí, výkonu
rozhodnutí z pohledu agendy VSÚ.
Vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům působícím na opatrovnickém oddělení byla
nabídnuta akce Osvojení a náhradní rodinná péče, která byla zaměřena na jednotlivé formy náhradní
rodinné péče, tzn. osvojení, pěstounskou péči, poručnictví, svěření nezletilého do péče třetí osobě,
včetně ústavní výchovy.
V agendě veřejných rejstříků bylo uspořádáno jednodenní školení Evidence skutečných majitelů,
reagující na nový zákon č. 37/2021 Sb.
Pro cílovou skupinu vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků byl v ASJA nově vytvořen distanční
seminář, který umožňuje přihlášeným účastníkům nalézt na jednom místě všechny potřebné materiály,
výuková videa a prezentace.

3.2

Justiční personál soudů

Rok 2021 byl z pohledu vzdělávání justičního personálu významný v tom, že se podařilo dokončit
dlouhodobou koncepci distanční výuky. Tato cílová skupina je specifická jak svým počtem (přes 8 tisíc
zaměstnanců), tak množstvím jednotlivých pozic. Její pravidelné prezenční vzdělávání není reálné ani
po organizační, ani po finanční stránce. Dlouhodobě se proto věnujeme, ve spolupráci s pracovní
skupinou pro vzdělávání justičního personálu soudů, tvorbě distančních vzdělávacích podpor.
Semináře pro distanční studium obsahují tematicky rozdělené výukové materiály (e-learningové texty,
videa, metodiky či audia). Studenti tak na jednom místě naleznou všechny výukové materiály ke
konkrétním úsekům či pozicím, např. Informační centrum, Metodici soudů, Občanskoprávní úseky
okresních soudů, Průběžné vzdělávání – krajské soudy, Příjem a zápis podání, Trestní úsek okresních
soudů, Vstupní vzdělávání – krajské soudy, Vstupní vzdělávání – okresní soudy a Distribuce ISAS.
V nabídce distančního vzdělávání je dále řada instruktážních videí jako např. Využití excelu při
kontrolní a dohledové činnosti, Seznam jmen ISSPOL, Word 2010 – soudní písemnosti a jejich úprava
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či Dokumenty, obálky a jejich sestavování v ISASu. Nutné je také zmínit nové či aktualizované
e-learningové moduly: Informační centrum – komunikace s veřejností, Informační centrum – zřízení
a provoz, Dokumenty ISSPOL a tvorba rozhodnutí, Ovládání ISSPOL, Poplatky ISSPOL, Seznam jmen
ISSPOL, Opatrovnické řízení – evidence údajů, Insolvence, Spisovna ISSPOL, CEPR, Zápis nových
podání do rejstříků do okresních soudů – praktická část, Zápis nových podání do rejstříků do
okresních soudů – teoretická část a další. Důležité pro práci soudů jsou také nové praktické metodiky:
Seznam jmen ISSPOL – kde se často chybuje, Vyhledání spisu dle umístění – ISSPOL, ISIR – vyhledání
spisu dle umístění.
Kromě distančních seminářů zaměřených výhradně na justiční personál soudů vznikly i další, které cílí
na všechny pracovní pozice. Patří mezi ně Český jazyk v právní praxi, Microsoft office (Word, Excel,
PowerPoint) či velmi navštěvovaný distanční seminář - Anonymizace soudních rozhodnutí.
Velmi nás těší, že se v roce 2021 podařilo dokončit I. běh vzdělávání pro metodiky soudu. Celý cyklus
se skládá ze čtyř seminářů, které jsou zaměřeny jak na odbornou, tak na praktickou stránku vzdělávání
těchto pracovníků soudů. I. běh úspěšně zvládlo 12 nových metodiků, kterým byl ze strany Justiční
akademie předán certifikát o absolvování. Na podzim se rozběhl II. běh, do něhož se přihlásilo rovněž
12 budoucích metodiků. Justiční akademie bude nadále pokračovat ve výcviku metodiků a ve
spolupráci s nimi dále vzdělávat a zajišťovat využití distančních podpor.
V prezenční podobě se podařilo zorganizovat VIII. a IX. běh vstupního vzdělávání pro zaměstnance
soudů, kterých se zúčastnilo celkem 55 studentů.
Dále v rámci prezenční výuky proběhly semináře Excel a jeho využití při kontrolní a dohledové činnosti
a Rozvrh práce v ISVKS.
Jako velký úspěch hodnotíme založení pracovní skupiny pro vzdělávání odborného personálu
krajských soudů, která připravuje, obdobně jako pracovní skupina pro okresní soudy, prezenční
i distanční výuku pro zaměstnance krajských soudů.
Rovněž pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR, a to zejména v oblasti organizování
realizačních týmů, např. ISSPOL, ISAS, ISVKS, ISIR.

3.3

Justiční personál státních zastupitelství

V oblasti vzdělávání této cílové skupiny se v roce 2021 podařilo uskutečnit prezenční formou několik
seminářů nově zařazených do plánu vzdělávání. Proběhl především dlouho očekávaný seminář Spisová
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služba státního zastupitelství II. zaměřený na výkon spisové služby na státním zastupitelství, zejména
na pokyn obecné povahy č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství (2. část),
a ostatní právní předpisy potřebné pro odborný personál státního zastupitelství. Seminář navazoval na
první část tohoto semináře, která proběhla v roce 2020. Dále se uskutečnil nový seminář Správná
a bezpečná administrativní činnost na státním zastupitelství, který byl určen pro všechny pracovní
pozice a věnoval se tématům z oblasti důvěryhodné a bezpečné komunikace (šifrování), ochrany
osobních údajů, anonymizace, správného způsobu komunikace probíhající mimo spisovou službu
apod., včetně vysvětlení nejdůležitějších pojmů z probíraných oblastí. V neposlední řadě byly
uspořádány semináře věnované jednotlivým rejstříkům státního zastupitelství, konkrétně Rejstříky
ZM, KZM, Trestní rejstříky a Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení. Dále proběhl seminář Netrestní
působnost státního zastupitelství, který osvětlil všeobecné informace o netrestní působnosti státního
zastupitelství s uvedením příkladů z praxe pro odborný personál státního zastupitelství. Interaktivní
seminář určený pro všechny zaměstnance státního zastupitelství proběhl v počítačové učebně pod
názvem Práce v aplikaci CSLAV DW.
Probíhala též setkání pracovní skupiny ke vzdělávání odborného personálu státního zastupitelství
složené z řad zástupců odborného personálu jednotlivých státních zastupitelství, která intenzivně
pokračovala v tvorbě nové koncepce zaměřené zejména na distanční výuku. Byly vytvořeny nové
metodiky, výukové texty a e-learningy, které jsou již dané cílové skupině k dispozici. Dále bylo
vytvořeno instruktážní video Zpracování dokumentů v aplikaci ISYZ a natočeny přednášky na téma
Profesní a etická pravidla pracovníka státního zastupitelství, Pracovně právní vztahy. Díky tomu mohl
být i pro cílovou skupinu, odborný personál státního zastupitelství, vytvořen seminář pro dlouhodobou
distanční výuku.

3.4

Kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státních
zastupitelství

Kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství probíhalo
v roce 2021 prezenčně i online s možností aktivní účasti studentů na výuce.
Účastníci VIII. běhu, který byl zahájen v říjnu 2018 v Praze, absolvovali v průběhu prvního pololetí
postupně všechny přednášky z občanského práva procesního a na ně navazující postupové zkoušky
z civilněprávní části studia. V září byl tento běh ukončen závěrečnými zkouškami, které proběhly
ve dnech 6. až 9. 9. 2021. U závěrečných zkoušek v řádném termínu uspělo celkem 35 účastníků studia.
Všichni úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování studia a výsledku zkoušky vydávané
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Ministerstvem spravedlnosti. Neúspěšní studenti budou konat opravné závěrečné zkoušky
v nadcházejícím roce.
IX. studijní běh, který probíhá od září 2019 v Kroměříži, dokončil přednášky z trestního práva
procesního. V květnu studenti absolvovali postupové zkoušky z trestněprávní části studia. Do konce
roku se pak studenti účastnili přednášek z občanského práva hmotného a procesního.
X. studijní běh byl zahájen v Praze v září 2020. V únoru proběhly u tohoto běhu postupové zkoušky
z obecné části studia. Po splnění všech studijních povinností studenti následně pokračovali
přednáškami z trestněprávní části studia.
Otevření dalších studijních běhů je plánováno v následujícím roce (XI. běh v lednu v Praze a XII. studijní
běh v září v Kroměříži).

3.5

Protokolující úředníci

Vzdělávání protokolujících úředníků je výsledkem spolupráce Justiční akademie a Ministerstva
spravedlnosti a patří mezi každoročně organizované vzdělávací akce, které se těší velkému zájmu
ze strany soudů. Vzdělávání je rozděleno na teoretickou a praktickou přípravu v podobě třídenního
kurzu a složení odborné zkoušky. Kurz pro protokolující úředníky se koná pravidelně v měsících květnu
a říjnu. Odborná zkouška proběhla v měsíci červnu a listopadu. Obou zkoušek se zúčastnilo celkem
66 studentů a úspěšně zkoušku složilo 63 protokolujících úředníků.

3.6

Ekonomická správa soudů a státních zastupitelství

Vzdělávání ekonomické správy soudů a státních zastupitelství je již čtvrtým rokem realizováno
za podpory Evropského sociálního fondu v rámci projektu Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice.
Oblast ekonomická správa soudů a státních zastupitelství je obsazením a odborností velmi široká. Patří
do ní ředitelé správ, personalisté, účetní, hospodáři, rozpočtáři, pokladní, bezpečnostní ředitelé,
vymáhající úředníci a celá řada dalších pozic zajišťujících ekonomicko-správní servis justice. Cílovou
skupinu tvoří cca 2 600 zaměstnanců rezortu justice.
Téměř celé 1. pololetí roku 2021 musely vzdělávací akce probíhat pouze distanční formou. Ale i díky
zkušenostem z minulého období a lepšímu technickému vybavení soudů a státních zastupitelství byla
online komunikace s účastníky srozumitelná a jasná. Také lektoři zvládali tento nový způsob výuky
se vstřícností, za kterou je potřeba vyjádřit velké poděkování.
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Kromě klasických online přednášek se nám podařilo zrealizovat i interaktivní, praktické webináře, na
kterých měli účastníci možnost diskutovat konkrétní problémy či sdílet své zkušenosti. Mezi takto
realizované semináře patřily i semináře, které standardně probíhají v prezenční podobě v PC učebnách.
Jednalo se např. o semináře zaměřené na práci v systému NEN (Národní elektronický nástroj – zadávání
veřejných zakázek) či DC2 – mzdový program užívaný v rezortu justice. Dle zpětné vazby od účastníků
byly tyto semináře velmi kladně hodnoceny.
Jsme rádi, že na základě souhlasu lektorů máme z 5 seminářů pořízen záznam. Nejen tato videa, ale i
další důležité odborné texty naleznou zaměstnanci ekonomické správy v distančním semináři
vytvořeném pro tuto oblast.
I přes všechna omezení se nám v roce 2021 podařilo zrealizovat téměř všechny plánované akce, a to
zejména z oblasti rozpočtu, veřejných zakázek, mzdového účetnictví, personalistiky, správy majetku,
utajovaných dokumentů a GDPR. Závěrem bychom proto rádi poděkovali všem lektorům a zástupcům
Ministerstva spravedlnosti za velmi příjemnou spolupráci v tomto náročném období.

4

Další profesní vzdělávání

4.1

Manažerské vzdělávání

V manažerské oblasti nadále probíhá projekt Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností, který
měl být ukončen již v roce 2020. Z důvodů přetrvávající pandemie bylo vyhověno naší žádosti o jeho
prodloužení do listopadu 2022. Semináře realizované v rámci projektu jsou založené na vysoké
interaktivitě účastníků, a proto je jednoznačně preferován formát prezenčních seminářů. Díky uvolnění
protiepidemických opatření, zejména v jarních a letních měsících, se podařily uskutečnit semináře
zaměřené na Projekt implementace změny (16. – 18. 6. 2021), Moderní řízení organizace (23. – 25. 6.
2021) a Vedení lidí (15. – 17. 09. 2021).
V říjnu minulého roku se sešli vedoucí státní zástupci a pod vedením vrchní státní zástupkyně
JUDr. Lenky Bradáčové vydefinovali platformu manažerského vzdělávání pro státní zástupce. Cyklus tří
seminářů je připraven na jaro a podzim roku 2022.
Z webinářů realizovaných v této oblasti stojí za zmínku zejména dvojice kulatých stolů: Řízení soudu
v době pandemie, na které navázalo Řízení soudu v době post-covidové. Webináře poskytly
předsedům soudů prostor pro výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe během pandemické situace.
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V diskuzi se účastníci zaměřili mimo jiné na otázky technologií, online konferencí, online soudních
jednání a práce z domova.
Závěr roku 2021 probíhal v této oblasti ve znamení přípravy obsahu povinného manažerského
vzdělávání, které vychází z novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tato novela ukládá od
1. 1. 2022 předsedům a místopředsedům okresních, krajských a vrchních soudů povinnost absolvovat
do dvou let od jmenování odborný vzdělávací program na Justiční akademii. Při přípravě tohoto
programu jsme vycházeli z analýzy stále probíhajícího projektu Rozvoj justice v oblasti manažerských
dovedností. Důležitou inspirací nám rovněž bylo manažerské vzdělávání Evropské sítě pro justiční
vzdělávání (EJTN), ve které je Justiční akademie členem pracovní skupiny Metody justičního vzdělávání
zaměřené právě na oblast leadershipu. Připravovaný obsah manažerského vzdělávání byl v prosinci
prezentován na mezinárodní konferenci Future of leadership training organizované Evropskou sítí pro
justiční vzdělávání (bližší informace o této konferenci viz oblast mezinárodní spolupráce).

4.2

Komunikace, psychologie, mediace

I v tomto roce probíhalo vzdělávání v této oblasti velmi omezeně, většinou v online podobě. Takto se
podařilo zrealizovat například semináře Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi, Zvládání
zátěžových situací v době pandemie a Well-being: Posilování psychické odolnosti. Obecný závěr pro
tuto oblast ale je, že v online prostředí velmi omezeně funguje interakce lektora a účastníků semináře.
Kromě online akcí jsme natočili dvě přednášky na vysoké odborné úrovni: Supervize: mnoho tváří,
jeden cíl (Jak být soudcem a brzy nevyhořet) s Mgr. Davidem Odstrčilem a Vyhoření, stres a supervize
s panem profesorem Radkem Ptáčkem.

4.3

Etika v právu

V říjnu se v Kroměříži konala účastníky oblíbená akce věnovaná diskuzi k etickým hodnotám
a principům v oblasti právních profesí
s názvem Etika v právu. Programem se
nesla myšlenka svobody a odpovědnosti,
kterou hosté zmiňovali ve svých příspěvcích
nejvíce. Naše pozvání přijali prof. JUDr.
Pavel Holländer, DrSc., doc. JUDr. Vojtěch
Šimíček, Ph.D., JUDr. Libor Vávra, Mgr.
Tomáš Foldyna, doc. JUDr. David Kosař,
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Ph.D., LL.M., J.S.D., JUDr. Martin Kopa, JUDr. Soňa Soukupová, JUDr. Veronika Křesťanová, Mgr. Ing.
Martin Baťka a JUDr. Martin Hapla, Ph.D. Z oblastí neprávních profesí to byli filosofka a fenomenoložka
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., a psycholog Mgr. Piotr Slawomir Wardecki. Prostřednictvím online
přenosu nám své zamyšlení se nad hledáním odpovědnosti v soudcovské profesi přednesl
také profesor Cardiff University JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Přivítání se ujala náměstkyně pro řízení sekce
dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová. Ani tento rok jsme nevynechali
diskusní panely. První proběhl na téma pečování soudců a právních profesionálů o psychické a fyzické
zdraví, druhý se věnoval osobnostem soudců v roli strážců demokratického právního státu.
V roli moderátora celého diskusního fóra se představil Mgr. Martin Lýsek. Všem přednášejícím a rovněž
moderátorovi s uznáním a úctou děkujeme.
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II. STATISTICKÉ ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ

1

Celkový počet seminářů a účastníků
Počet
seminářů

Celkem
účastníků

Soudci

Státní
zástupci

Justiční
čekatelé

Právní
čekatelé

Asistenti

VSÚ + soudní
tajemníci

Ostatní pozice

Civilní soudnictví

87

1757

1252

26

41

2

272

113

51

Trestní soudnictví

60

1843

459

648

87

142

466

0

41

Správní soudnictví

10

275

170

0

13

2

84

0

6

11

5

3

0

0

0

2

0

0

75

1965

192

36

10

3

90

88

1546

199

5487

130

120

149

300

1962

1243

1583

Další profesní vzdělávání

36

515

194

27

5

1

27

39

222

Cizí jazyky, mezinárodní
spolupráce, partnerské
akce

205

806

466

83

20

3

172

25

37

Celkem

683

12653

2866

940

325

453

3075

1508

3486

Rozdělení podle oblastí

Ústavní právo a lidská
práva
Ekonomie, finance a
management
Vzdělávání odborného
personálu justice

Celkový počet účastníků u vybraných pozic
2500

Počet účastníků

2000

1500

Soudci
Státní zástupci
Justiční čekatelé

1000

Právní čekatelé
Asistenti
VSÚ + soudní tajemníci

500

0

Civilní
soudnictví

Trestní
soudnictví

Správní
soudnictví

Ústavní
Ekonomie, Vzdělávání
právo a
finance a odborného
lidská práva management personálu
justice
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Počty účastníků ze soudů – vybrané pracovní pozice
Soudci

Justiční
čekatelé

KS Brno

484

KS České Budějovice

124

Instituce - soudy

Asistenti

VSÚ + soudní
tajemníci

146

182

179

991

0

124

85

333

Celkem

KS Hradec Králové

292

41

47

100

480

KS Ostrava

389

76

153

266

884

KS Plzeň

125

0

105

124

354

KS Praha

401

62

411

117

991

KS Ústí nad Labem

366

0

384

323

1073

MS Praha

491

0

945

271

1707

NS ČR

8

0

313

10

331

NSS

39

0

75

0

114

ÚS ČR

1

0

8

0

9

VS Olomouc

47

0

6

0

53
237

VS Praha

78

0

153

6

Ostatní

21

0

108

27

156

2866

325

3014

1508

7713

Celkem

Účast ze soudů
1000
900
800

Počet účastníků

700
600
500
400
300

Soudci
Justiční čekatelé
Asistenti
VSÚ + soudní tajemníci

200
100
0
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Počty účastníků ze státních zastupitelství – vybrané pracovní pozice
Instituce - státní zastupitelství

Státní zástupci

Právní čekatelé

Asistenti

Celkem
284

KSZ Brno

213

71

0

KSZ České Budějovice

29

36

0

65

KSZ Hradec Králové

77

50

0

127

KSZ Ostrava

137

83

0

220

KSZ Plzeň

65

42

0

107

KSZ Praha

73

42

0

115

KSZ Ústí nad Labem

116

48

0

164

MSZ Praha

132

78

0

210

NSZ

53

0

59

112

VSZ Olomouc

9

0

0

9

VSZ Praha

29

0

1

30

Ostatní
Celkem

7

3

1

11

940

453

61

1454

Účast ze státních zastupitelství
250

Počet účastníků

200

150
Státní zástupci

100

Právní čekatelé
Asistenti

50

0
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Akce dle typu vzdělávání
Typ vzdělávání
obsahují videa, e-learning,
metodické materiály

Distanční (dlouhodobé kurzy)

Online vzdělávání

Počet

Počet přihlášených
účastníků

Počet stažení,
stream, video,
záznam

23

606

10220

Streamované semináře

83

3215

24250

Webináře

199

1755

3017

Záznamy přednášek

18

309

2697

11

23

0

Stáže
Prezenční akce
Celkem

349

6745

7293

683

12653

47477

Streamované akce s největší sledovaností
Streamované semináře

Počet osob

Věcná práva seminář

1490

Společné jmění manželů

1026

Úkony VSÚ v exekučním řízení

1023

Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce

984

Základy správního soudnictví pro asistenty

881

Nová legislativa a nové instituty v oblasti trestního práva

812

Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a
jinému majetku manželů – partnerská akce

711

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

650

Instruktážní videa a záznamy přednášek s největší sledovaností
Instruktážní videa a záznamy přednášek
Výukové materiály pro čekatele a asistenty

Počet osob
3424

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

866

Český jazyk

839

Distribuce ISAS (nové verze IS pro okresní soudy)

657

ASJA (IS Justiční akademie)

638

Metodici soudů (instruktážní videa pro zaměstnance soudů)

557

Trestní soudnictví - – záznamy přednášek

532

Výkladové problémy o.s.ř.

529

Opatrovnická a rodinněprávní agenda – záznamy přednášek

460

Závěrečné soustředění- civilní část (čekatelé a asistenti)

447
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Nejvíce využívané e-learningové studijní podpory
E-learningové studijní podpory

Počet studujících

E-learning pro okresní soudy (společná část pro všechny úseky soudu)

1434

Český jazyk

815

E-learning pro čekatele a asistenty

755

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

748

Informační centrum

684

Opatrovnická a rodinněprávní agenda

682

Příjem a zápis podání u okresního soudu

638

Trestní úsek okresních soudů

634

Občanskoprávní úseky okresních soudů

603

Metodici soudů – e-learning

564

Prezentace a další dokumenty s největším počtem stažení
Prezentace a další dokumenty

Počet stažení

Činnost státního zástupce v I. stupni řízení v praxi

2256

Souhrnné výukové materiály (čekatelé a asistenti)

1745

Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a
jinému majetku manželů – partnerská akce

1233

Úkony na úseku ochrany UI a v dalších oblastech činnosti bezp. ředitelů

1197

Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi

1029

Ukládání trestů

1010

Workshop pro bezpečnostní ředitele

876

Metodické materiály s největším počtem stažení
Metodické materiály

Počet stažení

Opatrovnická a rodinněprávní agenda

855

Metodiky pro okresní soudy (společná část pro všechny úseky soudu)

585

Metodici soudů (metodiky pro zaměstnance soudů)

565

Distribuce ISAS (nové verze IS pro okresní soudy)

385

Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce

226

Role soudu při ukládání výchovných opatření a soudní dohled

140

English in Legal Context - Advanced

137

English for Advanced Communication in Legal Context

132

Správná a bezpečná administrativní činnost na státním zastupitelství

121

Zimní škola angličtiny pro pokročilé

106
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III. HOSPODAŘENÍ JUSTIČNÍ AKADEMIE

1

Hodnocení plnění rozpočtu

Rozpočet Justiční akademie (dále také jen „JA“) na rok 2021 byl stanoven dopisem č. j. MSP-12/2020EO-R/27 ze dne 29. 12. 2020, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
dne 18. prosince 2020 - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. Rozpracování rozpočtu
na seskupení jednotlivých rozpočtových položek bylo provedeno v souladu s potřebami ke splnění
hlavních úkolů v oblasti vzdělávání v roce 2021.
V průběhu kalendářního roku 2021 došlo v naší organizaci k několika podstatným změnám,
a to zejména:
1.

navýšení prostředků na platy a související výdaje dle dopisu MSP čj: 8/2021-EO-BV/2 ze dne
1. 2. 2021 (na základě nové právní úpravy – znalecký zákon a zákon o tlumočnících)

2.

zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci projektů EU/FM v celkové výši
10.290.460,57 Kč

3.

stanovení výdajů akce - Dovybavení přednáškového sálu AVT č. 036V011000163 ze dne 31. 3.
2021 MSP-424/2020-EO-PF/8

4.

vázání mzdových a souvisejících prostředků za neobsazená místa – dle jednotlivých čtvrtletí
roku - dle § 25a z. č. 218/2000 Sb.

5.

registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce č. 036V013000037 - Nákup osobního
vozidla - Škoda Octavia r. 2021

6.

narozpočtování prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů (dále také jen „NNV“) pro nový
projekt EU209: Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se
zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu

7.

navýšení limitu na pohoštění dle dopisu MSP čj: 74/2021-EO-BV/2 ze dne 25. 10. 2021

8.

navýšení rozpočtu ostatních věcných výdajů (dále také jen „OVV“) z justiční části rezervy
kapitoly dle dopisu MSP čj: 75/2021-EO-BV/26 ze dne 25. 11. 2021
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9.

rozpočtové opatření (dále také jen „ROP“) - úprava plnění příjmů v roce 2021 dle dopisu MSP
čj: 7/2021-EO-R/22 ze dne 9. 12. 2021.

Celkové čerpání v oblasti ostatních věcných výdajů v roce 2021 je ve srovnání s předešlými roky nižší,
a to vůči roku 2020 ve výši 84,90 % a vůči roku 2019 ve výši 82,91%. Z důvodu epidemie COVID 19 došlo
k rušení několika vzdělávacích akcí a rovněž k zastavení osobních účastí na vzdělávacích akcích, a proto
klesly i provozní náklady, kterými jsou například praní prádla, úklid a spotřeba čisticích a úklidových
prostředků. Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID 19 ovlivnilo i výdaje na cestovné a spotřebu
energií.
V oblasti kapitálových výdajů je skutečnost vůči roku 2020 nižší, a to ve výši 14,59%. V roce 2020 došlo
k realizaci 6 investičních akcí, a to zejména pokračování realizace investiční akce - Výdejna stravy
s jídelnou a Modernizace ozvučení přednáškového sálu.
Nižší čerpání je i z toho důvodu, že v roce 2021 byly realizovány pouze 2 investiční akce, a to
Dovybavení přednáškového sálu AVT technikou a Nákup osobního vozidla Škoda Octavia.

2

Příjmy

Schválený rozpočet

310 782,00 Kč

Konečný rozpočet

251 782,00 Kč

Skutečnost

7 312 705,27 Kč

Celkový roční rozpočet příjmů ve výši 310 782,00 Kč je plněn k datu 31. 12. 2021 na 2 904,40 %, což
představuje plnění ve výši 7 312 705,27 Kč. K plnění došlo u nedaňových příjmů ve výši 130 590,43 Kč,
což představuje 99,69 % k celkovému konečnému rozpočtu. Výši plnění za třídu 2 rozpočtové skladby
nejvíce ovlivňuje příjmová rozpočtová položka 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. V rámci
plnění ostatních příjmů v oblasti naplňování projektových příjmů činí plnění ve výši 7 182 114,84 Kč,
což představuje 5 946,44 % ke konečnému rozpočtu.
Celkový objem rozpočtovaných příjmů byl koncem roku upraven - ROP - úprava plnění příjmů v roce
2021 dle dopisu MSP čj: 7/2021-EO-R/22 ze dne 9. 12. 2021, kterým došlo ke snížení nedaňových
příjmů o 59 tis. Kč.
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v tis. Kč na 2 desetinná místa
Skutečnost - rok předcházející
hodnocenému roku

Schválený
rozpočet hodnocený rok

Rozpočet po změnách hodnocený rok

Skutečnost hodnocený rok

Plnění k RZ %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2. Nedaňové příjmy

177,29

190,00

131,00

130,59

99,69%

3. Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4. Přijaté transfery

4 334,58

120,78

120,78

7 182,11

5946,44%

4 511,87

310,78

251,78

7 312,70

2904,40%

Příjmy - třída
1. Daňové příjmy

Celkem

Čtvrtletní srovnání příjmů
Příjmy

Rok 2021

1.

čtvrtletí

1 638,63

2.

čtvrtletí

3 430,04

3.

čtvrtletí

2 240,16

4.

čtvrtletí

3,87
Celkem

7 312,70

Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby
Jedná se o příjmy za pronájem majetku, ubytování a dále také platby za pronájem ubytovacích kapacit
v době, kdy nejsou využívány účastníky vzdělávacích akcí, a platbami za pronájem ploch, na kterých
jsou umístěny nápojové a potravinové automaty.
1. daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021)
- netýká se Justiční akademie.
2. nedaňové příjmy (do 31. 12. 2021 vč. soudních poplatků)
- přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek (tabulka)
v tis. Kč na 2 desetinná místa
Skutečnost - rok předcházející
hodnocenému roku

Schválený
rozpočet hodnocený rok

Rozpočet po změnách hodnocený rok

Skutečnost hodnocený rok

Plnění k RZ %

211 - Příjmy z vl. činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

213 - Příjmy z pronájmu

74,98

0,00

22,00

22,40

101,82%

221 - Přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

102,31

190,00

109,00

108,19

99,26%

177,29

190,00

131,00

130,59

99,69%

Třída 2 - nedaňové příjmy

232 - Ostatní nedaňové příjmy
Celkem
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Nejvýznamnější položky tř. 2, jejich plnění a porovnání s plněním v předcházejícím roce se v naší
organizační složce státu (dále také jen „OSS“) týká položky 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
a položky 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
Plnění položky 2139 je v porovnání k roku 2020 nižší. Z důvodů pandemie COVID 19 byly rušeny
vzdělávací akce, účastníkům seminářů nebylo poskytováno ubytování a nebyly poskytovány ani ostatní
prostory.
Plnění položky 2324 je v porovnání s rokem 2020 zachováno. Jedná se zejména o vratky přeplatků za
energie a refundace zahraničních pracovních cest z roku 2020.
v tis. Kč na 2 desetinná místa
Skutečnost - rok 2020

Skutečnost - rok 2021

2151 - Soudní poplatky

0

0

2212 - Příjmy ze sankčních plateb

0

0

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

102,31

108,19

Ostatní

74,98

22,4

177,29

130,59

Rozpočtová položka

Celkem příjmy - tř. 2

Odchylka v plnění nedaňových příjmů je způsobena rušením vzdělávacích akcí, a tím i možnost
poskytování ubytování a vzdělávacích prostor pro účastníky seminářů.
Kapitálové příjmy
V roce 2021 nebyl odprodán naší OSS žádný majetek.
Přijaté transfery
V hodnoceném roce byly Justiční akademii rozpočtovány příjmy pro oblast transferů v celkové výši 120
782 Kč, a to pro projekt FM – JA + soudy - Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny
(parametr EU204).
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Neinvestiční transfery byly k 31. 12. 2021 plněny takto:
1.

EU181

-

Ekonomické

vzdělávání

zaměstnanců

justice

-

registrační

číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008096 ve výši 825 401,66 Kč, a to z důvodu časové posloupnosti
hodnotících zpráv a rozhodnutími o výši uznatelných nákladů.
2.

EU182 - Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností - registrační číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008095 ve výši 667 549,18 Kč, a to z důvodu časové posloupnosti
hodnotících zpráv a rozhodnutími o výši uznatelných nákladů.

3.

EU204 - Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny ve výši 5 689 164,00 Kč, a to
z důvodů časové posloupnosti hodnotících zpráv a rozhodnutími o výši uznatelných nákladů.
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3

Výdaje

Přehled čerpání rozpočtu
(v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Konečný
rozpočet

Skutečné
čerpání

SK/KR
%

501 - Platy

24 946,24

28 356,84

28 158,91

99,30%

502 – Ostatní platby za provedenou práci

5 563,19

10 436,30

7 025,72

67,32%

503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

10 297,95

12 908,99

11 002,30

85,23%

0,00

0,00

0,00

0,00%

40 807,38

51 702,13

46 186,93

89,33%

0,00

349,16

333,35

95,47%

513 - Nákup materiálu

390,00

3 256,05

2 245,10

68,95%

514 – Realizované kursové ztráty

10,00

10,00

1,03

10,30%

515 - Nákup vody, paliv a energií

2 000,00

4 170,31

3 372,85

80,88%

516 - Nákup služeb

8 311,69

17 417,38

7 736,45

44,42%

517 - Ostatní nákupy

1 598,00

4 557,56

2 493,78

54,72%

0,00

0,00

0,00

0,00%

110,00

160,00

26,02

16,26%

13 760,62

33 600,68

17 178,90

51,13%

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům

498,93

567,14

563,30

99,32%

536 - Ostatní neinvestiční transfery
jiným veřejným rozpočtům

20,00

25,50

17,05

20,00

84,73

80,36

295,00

730,15

0,00

245,00

769,20

42,98

262,00

267,00

266,63

0,00

1 236,50

0,00

0,00

0,00

0,00

54 568,00

85 302,81

63 365,83

Podseskupení

504 – Odměny duševního vlastnictví
50 - Výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou práci a pojistné
512 – Podlimitní technické zhodnocení

518 - Poskytnuté zálohy
519 - Výdaje související s neinvestiční
nákupy
51 - Neinvestiční nákupy a související
výdaje

542 – Náhrady placené obyvatelstvu
3541 – Program protidrogové politiky
5399 – Program sociální prevence a prevence kriminality
5491 – Členský příspěvek v síti EJTN
590 – Ostatní neinvestiční výdaje
553 – Peněžní dary do zahraničí
Běžné výdaje celkem
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Zapojené, avšak nedočerpané prostředky v oblasti ostatních věcných výdajů jsou z velké části tvořeny
zůstatky v rámci zvláštních programů (program protidrogové politiky a program soc. prevence a prev.
kriminality) v celkové výši 916,36 tis. Kč, neboť nebylo možné zrealizovat plánované vzdělávací
semináře a zahraniční služební cesty.
Nedočerpání provozních výdajů je zejména v rámci položky služeb, kdy došlo k úspoře prostředků
v rámci poskytování stravy účastníkům a lektorům vzdělávacích akcí, a dále za snížení nákladů
spojených s dodavatelským úklidem. Zůstatek v rámci běžných provozních výdajů je způsoben i nižšími
náklady za opravy a nákupy v souvislosti s vybudováním nových psychologických pracovišť.
Vzhledem k pandemii COVID 19, která v hodnoceném roce 2021 pokračovala, vynaložila naše OSS
celkem částku 22,48 tis. Kč za nákup ochranných a bezpečnostních prostředků, a to zejména roušek,
rukavic, desinfekčních gelů a sprejeů apod. Nejznatelnější úspory vznikly na položkách
souvisejících s poskytováním stravy účastníkům vzdělávacích akcí, dále pak na cestovních
náhradách, jak tuzemských, tak i zahraničních, výdaje za služby bezpečnostní agentury, náklady na
PHM, dodavatelsky zajišťovaný úklid a praní prádla aj.

4

Přehled zahraničních pracovních cest

Cestovné (rozpočtová položka 5173) – JA, včetně § 5499,5399 a 3541, projektů EU/FM
tis. Kč na2 desetinná místa
Cestovné

Schválený rozpočet 2021

Konečný rozpočet 2021

Skutečnost 2021

Skutečnost 2020

Tuzemské

1 000,00

2 614,25

608,28

1 096,48

Zahraniční

540,00

540,00

102,07

73,57

Celkem

1 540,00

3 154,25

710,35

1 170,05

Komentář
Výdaje této rozpočtové položky jsou tvořeny cestovným pro zaměstnance JA a lektorům na základě
dohod o provedení práce, a to jak v rámci tuzemských, tak i zahraničních služebních cest, a rovněž
i cestovní náhrady z výdajů projektu EU181 a EU182 a EU204.
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Investiční akce

V hodnoceném roce 2021 realizovala naše OSS celkem 2 akce zařazené do výdajů programového
financování.
Jednalo se o tyto akce:
036V011000163

Dovybavení přednáškového sálu AVT

Pro rok 2021 byly v rámci programového financování čerpány prostředky z roku 2020 zapojením
nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci IA – Dovybavení přednáškového sálu AVT technikou
v celkové výši 1 261 606,50 Kč. S ohledem na časové hledisko byla akce realizována v roce 2021 v plné
výši, tj. 100% formou dovybavení Dražebního sálu v Justičním areálu Na Mičánkách nahrávacím
zařízením s možností online streamování.
036V013000037

Nákup osobního vozidla – Škoda Octavia

Dopisem MSP čj: 152/2021-EO-PF/2 ze dne 30. 7. 2021 jsme obdrželi Registrace akce a Stanovení
výdajů na financování akce č. 036V013000037 – Nákup osobního vozidla Škoda Octavia v celkové výši
588 779,00 Kč, z toho 315,00 Kč formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů. Akce byla řádně
a včas ukončena s plněním v plné výši tj. 100%.
V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:
Realizováno:

2 akce

Dokončeno:

2 akce
tis. Kč na2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč

Celkem

Z toho:
Investiční výdaje

Neinvestiční výdaje

0,00

0,00

0,00

588,46

588,46

0,00

Skutečnost 2021

1 850,39

1 835,87

14,52

Skutečnost 2020

14 588,32

12 581,84

2 006,48

Zapojení NNV 2021

1 261,92

1 247,40

14,52

Schválený rozpočet 2021
Rozpočet po změnách 2021
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Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Pro rok 2021 byl naší organizace stanoven rozpisem rozpočtu celkový počet zaměstnanců ve výši
65 míst.
Justiční akademie v hodnoceném roce čerpala platové prostředky v těchto oblastech:
JA
Konečný rozpočet činil 26.555.145,00 Kč a byl čerpán ve výši 26.514.696,00 Kč, což představuje plnění
ve výši 99,84 %.
Schválený rozpočet ve výši 24.946.241,00 Kč byl v průběhu roku upraven těmito rozpočtovými
změnami:
Zapojení NNV z minulých let ve výši 1.369.184,00 Kč.
Navýšení prostředků na platy a související výdaje dle dopisu MSP čj: 8/2021-EO-BV/2 ze dne 1. 2. 2021
ve výši 659.960,00 Kč (v souvislosti s novou právní úpravou ve znaleckém zákoně a zákoně
o tlumočnících o 2 pracovní místa).
Vázání mzdových a souvisejících prostředků za neobsazená místa dle § 25a z. č. 218/2000 Sb., v celkové
výši 420.240,00 Kč.
EU181
Konečný rozpočet činil 96.713,00 Kč a byl čerpán ve výši 72.000,00 Kč, což představuje plnění ve výši
74,44 %. V rámci tohoto projektu došlo pouze k zapojení NNV, zdroj EU181 a EU130, Interní sdělení čj.
1/2018-EO-PRO/50.

EU182
Konečný rozpočet činil 68.754,00 Kč a byl čerpán ve výši 24.000,00 Kč, což představuje plnění ve výši
34,90 %. V rámci tohoto projektu došlo pouze k zapojení NNV, zdroj EU182, Interní sdělení čj. 2/2018EO-PRO/49.
EU204
Konečný rozpočet činil 1.577.320,00 Kč a byl čerpán ve výši 1.518.511,00 Kč, což představuje plnění ve
výši 96,27%. V rámci tohoto projektu došlo pouze k zapojení NNV z výdajů minulých let do rozpočtu
roku.
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EU209
Konečný rozpočet činil 58.910,00 Kč a byl čerpán ve výši 29.700,00 Kč, což představuje plnění ve výši
50,41 %.
Přehled stavu zaměstnanosti:
Stav
k 31. 3. 2021

Stav
k 30. 6. 2021

Stav
k 30. 9. 2021

Stav
k 31. 12. 2021

Zaměstnanci – odborní a administrativa

46,92

47,50

48,71

49,21

Zaměstnanci – pomocný a obslužný personál

13,00

13,00

13,00

13,00

59,92

60,50

61,72

62,21

Ukazatel (průměrné přepočtené stavy)

Pracovníci celkem

Ukazatel
Počet ukončených
pracovních poměrů
Počet vzniklých pracovních
poměrů

Stav
k 31. 3. 2021

Stav
k 30. 6. 2021

Stav
k 30. 9.2021

Stav
k 31. 12. 2021

Celkem
v roce 2021

0

0

0

2

2

2

1

3

0

6
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Vývoj čerpání prostředků na platy zaměstnanců
Ukazatel

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Nárokové složky platu:

20 465,00

21 674,82

22 452,98

- tarifní platy

16 687,70

17 680,78

18 603,25

666,30

677,74

677,04

0,00

0,00

0,00

200,50

121,78

125,28

0,00

0,00

0,00

- náhrady platu (dovolená, refundace, náhrady)

2 910,50

3 194,52

3 047,41

Nenárokové složky platu:

5 886,70

4 646,47

5 705,93

- příplatky osobní

3 979,40

4 206,47

4 510,73

- odměny a prémie

1 907,30

440,00

1 195,20

Celkem čerpáno

26 351,70

26 321,29

28 158,91

ROZPOČET

30 936,32

27 721,04

28 356,84

Potřeba nad rozpočet

- 4 584,62

- 1 399,75

- 197,93

61,60

60,27

62,21

Úhrnný objem stanovených
tarifních platů

16 687,70

17 680,78

18 603,25

Čerpání nenárokových složek platu

5 886,70

4 646,47

5 705,93

- % čerpání

35,28%

26,27%

30,67%

- příplatky za vedení
- příplatky zvláštní
- příplatky ostatní (soboty, neděle, odpolední,
noční, svátek, pohotovost, přesčas)
- další plat

Ø přepočtení pracovníci

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením bylo k 31. 12. 2021 plněno takto:
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

62,21 osob

Z toho povinný podíl 4% OZP

2,48 osob

Plněním formou zaměstnáním u zaměstnavatele

4,00 osob
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Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

Vnitřní kontroly
V rámci 4. čtvrtletí 2021 proběhla v naší organizaci vnitřní kontrola – interní audit, jehož předmětem
bylo provedení kontroly – Roční zúčtování daně.
Cílem auditu byla kontrola zpracování ročního zúčtování daně za rok 2020, dodržování stanovených
předpisů a návrh doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a k odstranění rizik s ohledem na
specifické prostředí JA v auditované oblasti.
Rozsah auditu byl nastaven takto:
Rizika dodržování předpisů pro roční zúčtování daně.
Rizika výpočtů ročního zúčtování daně.
V rámci provedeného interního auditu bylo předloženo zpracované roční zúčtování daně zaměstnanců
za rok 2020 s položkovým soupisem jednotlivých zaměstnanců. Výpočet ročního zúčtování daně
a vyrovnání daně zaměstnancům proběhlo v únoru 2021.
Z předložených podkladů byly zjištěny nesrovnalosti, ze kterých jsou formulována tato doporučení:
Kontrolovat čísla smlouvy na potvrzení s číslem smlouvy na smlouvě.
Daňové zvýhodnění (slevu na děti) prokazuje poplatník rodným listem dítěte.
Napravit chybu ve výpočtu ročního zúčtování u zaměstnance ve výši 195 Kč.
Závěrečnou zprávu č. 1/2021 z provedeného auditu jsme obdrželi v listopadu 2021.
Vnější kontroly
V hodnoceném roce 2021 neproběhly v naší OSS žádné vnější kontroly.
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Zahraniční projekty EU/FM

V roce 2021 realizovala Justiční akademie tyto projekty spolufinancované z EU/FM:
A. EU181 - Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice
Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008096
Celkový rozpočet projektu: 9.561.495,00 Kč
Podíl CZ:

1.829.783,32 Kč

Podíl EU:

7.731.711,68 Kč

V hodnoceném roce 2021 došlo k celkovému čerpání ve výši 922 882,73 Kč
z toho: CZ podíl

176.639,71 Kč

EU podíl

746.243,02 Kč

Rozsah a forma vzdělávacích akcí v uplynulém roce byly zásadně ovlivněny přetrvávajícími restrikcemi
souvisejícími s epidemiologickou situací. Velká část naplánovaných seminářů musela být zrušena, a to
jak v prvním pololetí roku, tak v jeho závěru. Část seminářů určených pro cílovou skupinu zaměstnanců
ekonomické správy se povedlo přetransformovat do online podoby. U druhé cílové skupiny soudců,
státních zástupců, asistentů, čekatelů a VSÚvyžaduje většina vícedenních seminářů prezenční formu
výuky. Tyto semináře tedy nebylo možné zrealizovat dle předpokládaného vzdělávacího plánu.
Jednodenní akce se také u této cílové skupiny realizovaly převážně formou online přenosu.
Nejčastější témata realizovaných ekonomických seminářů určených pro soudce a státní zástupce v roce
2021 byla:
Insolvenční zaměření - Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením,
Finanční audit a oceňování majetku, Ří
zení podniku v krizi, Konkurs a reorganizace, Věřitelé a práce
s přihláškami;
Trestní zaměření - Metody odhalování dotačních podvodů;
Opatrovnické zaměření - Identifikace příjmů FO pro opatrovnické řízení;
Obecná ekonomická témata - Zákon o spotřebitelském úvěru, Jak se vypořádat s rozdílnými závěry
znaleckých posudků, Jak se orientovat v účetnictví a daňové evidenci OSVČ, Podnikové finance;
V rámci specializovaných vzdělávacích cyklů zaměřených na insolvenční úseky jednotlivých krajských
soudů se nám povedlo dokončit cyklus určený pro soudce a asistenty na Krajském soudě v Ostravě.
Další z cyklů určených pro vyšší soudní úředníky a asistenty byl ukončen na Krajském soudě v Praze.
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Celkově se podařilo pro tuto cílovou skupinu zrealizovat 14 vzdělávacích akcí, zhruba polovina z nich
se konala prezenčně a druhá část byla formou online přenosů.
U vzdělávání zaměstnanců ekonomické správy jsme se zaměřili na témata, která jsou pro cílovou
skupinu nejvíce důležitá a která bylo zároveň možné převést do podoby streamu nebo webináře
s aktivním zapojením účastníků. Patří mezi ně veřejné zakázky, cestovní náhrady, mzdová a personální
agenda, inventarizace majetku, zákoník práce a další. Ne všechna témata jsme však byli schopni takto
realizovat. Zejména interaktivní semináře (NEN, SMVS, DC2, IRES) na počítačích byly v důsledku
epidemie realizovány v minimální míře.
I přes tato omezení se nám podařilo realizovat celkem 49 vzdělávacích akcí, z toho 28 online formou.
Realizace projektu Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice měla být původně ukončena dne 31.
12. 2020. Vzhledem k situaci uplynulých dvou let a vzhledem k nemožnosti naplnit závazné projektové
indikátory byla doba realizace projektu prodloužena do 30. 11. 2022.
B. EU182 - Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností
Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008095
Celkový rozpočet projektu: 9.727.687,50 Kč
Podíl CZ:

1.861.587,56 Kč

Podíl EU:

7.866.099,94 Kč

V hodnoceném roce 2020 došlo k celkovému čerpání ve výši 788 787,35 Kč
z toho: CZ podíl

150.973,90 Kč

EU podíl

637.813,45 Kč

I v tomto projektu byla realizace v roce 2021 ovlivněna přetrvávajícími restrikcemi souvisejícími
s epidemiologickou situací. Přes tyto nepříznivé okolnosti se povedlo v rámci manažerského vzdělávání
uskutečnit celkem 20 seminářů.
Proběhlo 6 seminářů pro nejvyšší management soudů na téma Moderní řízení organizace a Vedení lidí
a také první seminář pro manažery státních zastupitelství.
Další semináře pro pracovní kolektivy (14) probíhaly přímo na pracovištích a byly zaměřeny zejména
na komunikaci a nastavení organizace práce, zvládání konfliktů a řízení pracovních kolektivů pro
vedoucí kanceláří. Podařilo se také uspořádat 2 webináře s aktuálním obsahem na téma využití
digitálních technologií a řízení práce z domova.
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Manažerské vzdělávání je z velké části postaveno na sdílení dobré praxe a rozvoji měkkých kompetencí.
Výuka formou online platforem byla z tohoto důvodu využita zcela výjimečně.
Realizace projektu Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností měla být původně ukončena dne
31. 12. 2020. Vzhledem k situaci uplynulých dvou let a vzhledem k nemožnosti naplnit závazné
projektové indikátory byla doba realizace projektu prodloužena do 30. 11. 2022.
C. Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny
Projekt EHP Norsko
Celkový rozpočet projektu: 36.398.241,00 Kč
Podíl CZ:

5.459.737,00 Kč

Podíl FM:

30.938.504,00 Kč

V hodnoceném roce 2021 došlo k celkovému čerpání ve výši 8.086.233,66 Kč
z toho:CZ podíl:
FM podíl:

1.212.935,05 Kč
6.873.298,61 Kč

Aktivity projektu byly i přes nepříznivé okolnosti spojené s epidemiologickými restrikcemi realizovány
dle stanoveného plánu.
U pořádání vzdělávacích akcí došlo ve zvýšené míře k organizaci online seminářů. Celkově se konalo
38 vzdělávacích akcí, 16 seminářů a jedna konference se konaly prezenčně, dalších 6 seminářů se
konalo prezenčně v regionech na jednotlivých okresních soudech a dalších 15 seminářů se uskutečnilo
online. Aktivity tvorba e-learningových textů, realizace e-learningových kurzů HELP a také zřízení
dětské fokusní skupiny probíhaly bez větších omezení.
U pilotního testování soudních sociálních pracovníků na deseti spolupracujících okresních soudech
došlo k odstoupení jednoho ze soudů od partnerské smlouvy a ukončení spolupráce. Dle stávající
domluvy s ŘO by se tato skutečnost neměla projevit na snížení rozpočtu projektu na tuto aktivitu,
pouze dojde k prodloužení aktivity na některých partnerských soudech a dočerpání „ušetřených“
prostředků v posledním roce realizace.
U aktivity tvorba videí došlo k posunu jejího naplnění až do konce roku 2022.
Aktivita studijní cesty nebyla doposud s ohledem na cestovní omezení započata a rozpočet na ni bude
čerpán v letech 2022 a 2023.
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D. Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na
soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu
Celkový rozpočet projektu: 300.000,00 Kč
Podíl CZ:

83.250,00 Kč

Podíl FM:

216.750,00 Kč

V hodnoceném roce 2021 došlo k celkovému čerpání ve výši 40.333 Kč
z toho: CZ podíl:
FM podíl:

11.192,41 Kč
29.140,59 Kč

V uplynulém roce proběhlo ve spolupráci s realizátorem projektu (Ministerstvem spravedlnosti)
naplánování termínů vzdělávacích akcí a s tím související zajištění prostor pro jejich konání
a zapracování do plánu vzdělávání pro rok 2022. V organizačním zajištění jsme se na poradách
soustředili hlavně na rozvržení práce mezi podílející se osoby na projektu, nastavení oběhu dokladů,
zajištění komunikace a finančních výstupů směrem k realizátorovi projektu.
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PŘÍLOHY
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Příloha č. 1 - Rozpis příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové
skladby
Skutečnost
2021
(Sk)

UKAZATEL

Schválený
rozpočet 2021

Konečný
rozpočet
2021
(KR)

Skutečnost
2021
(Sk)

Plnění
(SkxKr)

213 - Příjmy z pronájmu majetku

74,98

0,00

22,00

22,40

101,81%

221 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

232 – Ostatní nedaňové příjmy

102,31

190,00

109,00

108,19

99,25%

311 – Příjmy z prodeje DHM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

411 – Neinvestiční převody z Národního fondu

4 334,58

120,78

120,78

7 182,11

5946,43%

415 – Neinvestiční transfery od EU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

214 – Výnosy z finančního majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

413 – Převody z rezervních fondů OSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Příjmy celkem

4 511,87

310,78

251,78

7 312,70

2904,40%

501 – Platy zaměstnanců

26 321,29

24 946,24

28 356,84

28 158,91

99,30%

502 – Ostatní osobní náklady

5 300,72

5 563,19

10 436,30

7 025,72

67,32%

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

10 072,97

10 297,95

12 908,99

11 002,30

85,23%

504 – Odměny duševního vlastnictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

50 - Mzdové výdaje celkem

41 694,98

40 807,38

51 702,13

46 186,93

89,33%

512 – Podlimitní technické zhodnocení

338,27

0,00

349,16

333,35

95,47%

513 - Nákupy materiálu

5 243,49

390,00

3 256,05

2 245,10

68,95%

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

2,84

10,00

10,00

1,03

10,30%

515 – Nákup vody, paliv a energií

3 425,93

2 000,00

4 170,31

3 372,85

80,88%

516 – Nákup služeb

6 521,37

8 311,69

17 417,38

7 736,45

44,42%

517 – Ostatní nákupy

2 789,96

1 598,00

4 557,56

2 493,78

54,72%

518 – Poskytnuté zálohy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

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

7,70

110,00

160,00

26,02

16,26%

51- Neinvestiční nákupy a související výdaje

18 329,56

12 419,69

29 920,46

16 207,55

54,17%

534 – Neinvestiční fondy

527,32

498,93

567,14

563,30

99,32%

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným
rozpočtům

871,62

20,00

25,50

17,05

66,86%

542 – Náhrady placené obyvatelstvu

56,83

20,00

84,73

80,36

94,84%
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Skutečnost
2021
(Sk)

UKAZATEL

Schválený
rozpočet 2021

Konečný
rozpočet
2021
(KR)

Skutečnost
2021
(Sk)

Plnění
(SkxKr)

3541 – Program protidrogové politiky

1,96

295,00

730,15

0,00

0,00%

5399 – Program soc. prevence a prevence
kriminality

49,06

245,00

769,20

42,98

5,59%

5491 – Členský příspěvek mezinárodním organizacím

259,19

262,00

267,00

266,63

99,86%

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

0,00

0,00

1 236,50

0,00

0,00%

Běžné výdaje celkem

61 790,52

54 568,00

85 302,81

63 363,82

74,28%

612- Pořízení DHIM

12 581,84

0,00

1 835,86

1 835,86

100,00%

611 – Programové vybavení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kapitálové výdaje celkem

12 581,84

0,00

1 835,86

1 835,86

100,00%

CELKOVÝ ROZPOČET VÝDAJŮ

74 372,36

54 568,00

87 138,68

65 199,68

74,82%
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Příloha č. 2 - Přehled čerpání neinvestičních výdajů ke konci jednotlivých čtvrtletí v roce
2021
(tis. Kč)
Čerpání k
31. 03.
2021

SK/KR

Čerpání k
31. 12.
2021

SK/KR

28 356,84

4 267,91

15,05% 10 885,18 38,39% 17 975,48

63,39% 28 158,91

99,30%

10 436,30

441,85

4,23%

1 543,94

14,79% 3 565,80

34,17% 7 025,72

67,32%

12 908,99

1 510,83

11,70% 3 892,48

30,15% 6 791,48

52,61% 11 002,30

85,23%

504 – Odměny duševního vlastnictví

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50 – Mzdy, OON a pojistné

51 702,13

6 220,59

12,03% 16 321,60 31,57% 28 332,76

54,80% 46 186,93

89,33%

512 – Podlimitní technické
zhodnocení

349,16

319,20

91,42% 333,35

94,47% 333,35

95,47% 333,35

95,47%

513 – Nákup materiálu

3 256,05

140,24

4,31%

20,89% 868,01

26,66% 2 245,10

68,95%

514 – Úroky a ostatní finanční
výdaje

10,00

1,04

10,40% 1,04

10,40% 0,97

9,70%

10,30%

515 – Nákup vody, paliv a energií

4 170,31

720,13

17,27% 1 565,72

37,54% 2 425,62

58,16% 3 372,85

80,88%

516 – Nákup služeb

17 417,38

1 058,86

6,08%

2 536,69

14,56% 4 752,48

27,29% 7 736,45

44,42%

517 – Ostatní nákupy

4 557,56

142,49

3,13%

1 122,45

24,63% 1 417,94

31,11% 2 493,78

54,72%

518 – Poskytnuté zálohy

0,00

41,90

0,00%

54,17

0,00%

0,00%

0,00%

160,00

22,30

13,94% 30,70

19,19% 31,40

19,63% 26,02

16,26%

567,14

85,47

15,07% 217,92

38,42% 359,79

63,44% 563,30

99,32%

25,50

0,22

0,86%

0,55

2,16%

19,80% 17,05

66,86%

84,73

5,64

6,66%

10,75

12,69% 13,94

16,45% 80,36

94,84%

730,15

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

769,20

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7,26

0,94%

42,98

5,59%

5491 – Členský příspěvek v síti EJTN

267,00

266,63

99,86% 266,63

99,86% 266,63

99,86% 266,63

99,86%

5901 – Nespecifikované rezervy

1 236,50

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Běžné výdaje c e l k e m

85 302,81

9 022,64

10,58% 23 139,84 27,13% 38 890,09

Podseskupení

Konečný
rozpočet

501 – Platy zaměstnanců
502 – Ostatní platby za provedenou
práci
503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

519 – Výdaje související s neinv.
nákupy, příspěvky, náhrady a věc.
dary
534 – Neinvestiční převody vlastním
fondům
536 – Ostatní neinvestiční transfery
jiným veřejným rozpočtům
542 – Náhrady placené obyvatelstvu
3541 – Program protidrogové
politiky
5399 – Program soc. prevence a
prev. kriminality

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2021

Čerpání k
30. 06.
2021

0,00

680,35

0,00

SK/KR

Čerpání k
30. 09.
2021

0,00

76,83

5,05

0,00

SK/KR

0,00

1,03

0,00

0,00

45,59% 63 363,82

74,28%

55

Příloha č. 3 – Seznam členů Rady Justiční akademie v roce 2021

ČLENOVÉ RADY JUSTIČNÍ AKADEMIE
předsedkyně Rady JA

prof. JUDr. Irena Pelikánová,
DrSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

místopředseda Rady JA

Mgr. Michal Franěk

Ministerstvo spravedlnosti ČR

člen Rady JA

JUDr. Jan Brož

Česká advokátní komora

člen Rady JA

JUDr. Lenka Ceplová

Krajský soud v Ústí nad Labem

člen Rady JA

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

Nejvyšší soud ČR

člen Rady JA

JUDr. Roman Fiala

Nejvyšší soud ČR

člen Rady JA

Mgr. Tomáš Foldyna

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

člen Rady JA

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

Nejvyšší správní soud

člen Rady JA

JUDr. Lenka Kaniová

Nejvyšší správní soud

člen Rady JA

prof. JUDr. Alena Macková,
Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

člen Rady JA

JUDr. Anna Maříková

Krajské státní zastupitelství v Plzni

člen Rady JA

JUDr. František Púry, Ph.D.

Nejvyšší soud ČR

člen Rady JA

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

člen Rady JA

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Ústavní soud ČR

člen Rady JA

JUDr. Pavel Varvařovský

Lektor Justiční akademie
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Příloha č. 4 – Akademičtí pracovníci Justiční akademie dle oblastí vzdělávání

civilní soudnictví

JUDr. Pavla Pjajčíková

opatrovnické soudnictví

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

insolvenční soudnictví

Ing. Miroslava Grézlová
Mgr. Martin Dvořák

trestní soudnictví

Mgr. Martina Nedvědová
Mgr. Markéta Železná

lidská práva, ústavní právo, mezioborové akce

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

správní soudnictví

Mgr. Ludmila Vodáková

čekatelé, asistenti, soudci s praxí do 3 let

Mgr. Markéta Železná
Mgr. Radana Hrdličková
Mgr. Lada Scholasterová

testy aplikace práva pro kandidáty na pozici soudce

Mgr. Markéta Železná

vstupní centrální test na pozice čekatelů
testování znalců a tlumočníků

JUDr. et Mgr. Lenka Veselá, Ph.D.

ekonomie pro soudce a státní zástupce

Ing. Miroslava Grézlová

ekonomie pro správu soudů a SZ

Ing. Lucie Řepová

manažerské vzdělávání

Mgr. Jana Čechová
Mgr. Sabina Filáková

vzdělávání odborného personálu justice

Mgr. Jaroslav Žaluda

studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků
státního zastupitelství

Mgr. Marie Kafková
Bc. Martina Knedlová

průběžné vzdělávání VSÚ a VÚSZ

Mgr. Marie Kafková

cizí jazyky, mezinárodní spolupráce, partnerské akce

PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
Bc. Eva Krejčová

knihovna

Bc. Ludvíka Krejčová
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