Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M.

Program:

I. Projednání „Výroční zprávy za rok 2011“
II. Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
III. Informace o nových akcích roku 2012 dosud neprojednaných Radou
IV. Rekodifikace občanského práva hmotného – Občanský zákoník
IV. Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie,
jakož i Mgr. Mgr. J. Petrova, LL. M. ředitele Justiční akademie jako hosta.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem a podle listiny přítomných způsobilá
jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I. Projednání „Výroční zprávy za rok 2011“
Ředitel Justiční akademie krátce uvedl „Výroční zprávu za rok 2011“, která obsahuje
hodnocení vzdělávacích akcí v jednotlivých oblastech vzdělávání, jakož i statistické a
ekonomické údaje.
V rámci obecné diskuse členů Rady byla věnována zvýšená pozornost přehledu „Četnost
účasti posluchačů na uskutečněných vzdělávacích akcích“, zejména tomu, že určitá užší
skupina osob vykazuje extrémní účast na pořádaných akcích. K tomu ředitel Justiční
akademie uvedl, že Justiční akademie z pozice servisní organizace upřednostňuje
nezasahovat do rozhodování předsedů soudů při schvalování účasti zaměstnanců na
vzdělávacích akcích; jsou to jejich výlučné kompetence. Ředitel Justiční akademie navrhl ke
zvážení upravit systém ASJA tak, aby v případě, kdy se jedna osoba v průběhu jednoho roku
hodlá přihlásit na svůj sedmý či další seminář, bylo požadováno schválení předsedou soudu.
K obsahu výroční zprávy byly členy Rady vzneseny následující konkrétní připomínky:
- doplnit úvodní slovo
- k tabulce „Celkové počty účasti podle pracovních pozic“ (str. 5), v budoucnu
neuvádět terminologii „asistent státního zástupce“.
- ve větě str. 8, odst. 3) „Justiční akademie pak pokračovala ve spolupráci s Nejvyšším
státním zastupitelstvím při organizování seminářů pro státní zástupce
- působící při výkonu netrestního dozoru (23. a 30. března 2011)“-nahradit slovní
spojení netrestního dozoru za netrestní působnosti.
- odstavce 2.9 a 2.10 (str. 11) mají shodný nadpis. V odst. 2.9 má být uvedeno
„Oblast kvalifikačního vzdělávání vyšších úředníků státního zastupitelství
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Usneseno:
Rada schvaluje „Výroční zprávu za rok 2011“ s připomínkami, které zazněly v diskusi.
II. Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Ve jmenném seznamu lektorů jsou uvedeni renomovaní pracovníci významných zahraničních
univerzit, ti již přednášeli nebo budou přednášet především v oblasti civilního soudnictví na
téma: „Odpovědnost státu za legislativní újmu“, „Prevence v právu“ a „Perspektivy
spotřebitelské kupní smlouvy“.
V diskusi členů Rady byl přednesen návrh na „automatické“ schválení profesorů z
renomovaných zahraničních vysokých škol, kteří často přednášejí jednorázově na
vzdělávacích akcích - konferencích Justiční akademie. Ředitel Justiční akademie poukázal
v této souvislosti na to, že někteří zahraniční přednášející se sice oslovují profesor, avšak
český ekvivalent jejich akademické hodnosti je docent či odborný asistent.
V diskusi členů Rady nakonec převážil názor, že individuální schvalování, a to případně i ad
hoc, resp. ex post, nečiní u zahraničních přednášejících větší obtíže, tudíž bude zachováno.
V diskusi zazněla výtka, že se vyskytly i případy, kdy byl přednášející zahrnut do seznamu
lektorů, aniž by o tom věděl. Proto bylo doporučeno, aby všichni přednášející byli seznámeni
s tím, že jsou uváděni v seznamu lektorů Justiční akademie.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů s
doporučením, které zaznělo v diskusi.
III. Informace o nových akcích roku 2012, které nebyly projednány Radou
Předložený materiál obsahuje vzdělávací akce, jejichž uskutečnění se předpokládá převážně v
první polovině roku 2012. Jedná se především o vzdělávací akce z oblasti civilního soudnictví
a z oblasti ostatního vzdělávání. Výjimku tvoří konference „Odpovědnost státu za legislativní
újmu“, která proběhla začátkem měsíce prosince 2011.
V diskusi k tomuto tématu byly vzneseny dotazy, na obsazenost konference a ohlasy a za
jakým účelem byla pořádána.
V odpovědi ředitel Justiční akademie uvedl, že účelem konference bylo seznámit se se
zahraničními zkušenostmi, které mohou mít význam, jak by u nás měly české soudy
přistupovat k aktuální problematice a rovněž zkušenosti ze zahraničí mohou mít určitý vliv na
výklad Ústavy. Akce byla uspořádána v Brně a přítomno bylo okolo 100 posluchačů.
Hodnocení bylo kladné (průměr 1,4). Evaluační listy akce jsou založeny k případnému
nahlédnutí v Justiční akademii.
Usneseno:
Rada schvaluje navrhované vzdělávací akce jako doplněk ke stávajícímu plánu.

2

IV.

Rekodifikace občanského práva hmotného - Občanský zákoník

V písemném materiálu předloženém ředitelem Justiční akademie jsou shrnuty závěry z
jednání pracovní skupiny pro civilní právo. Prioritou v této oblasti budou již od září do konce
roku 2012 jednodenní a dvoudenní vzdělávací akce zaměřené na filosofii nového Občanského
zákoníku, na vysvětlování pojmů a zejména na změny, které přináší.
Konkrétní obsah jednotlivých akcí bude stanoven samotnými lektory v úzké spolupráci s
Radou Justiční akademie. Základem lektorského sboru budou zejména členové týmu, kteří
nový Občanský zákoník připravili, zejména:
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.,
prof. JUDr. Jan Dědič,
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,
doc. JUDr. Bohumil Havel,
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LLM.,
JUDr. Petr Čech, LL.M. – PF UK Praha,
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. – PF UP Olomouc, člen Legislativní rady vlády
Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M., Justiční akademie
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. PF UP Olomouc,
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. – PF UP Olomouc,
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. – PF UP Olomouc,
JUDr. Jan Lasák, LL.M. – PF MU Brno.
Semináře budou pořádány jak v Kroměříži (4 vzdělávací akce), tak v Praze (4 vzdělávací
akce), jakož i dále v regionech a na krajských soudech (po 1 vzdělávací akci).
Rozsáhlý projekt vzdělávání, zejména se zaměřením na soudce obecných soudů, v celkovém
objemu 30 mil. Kč bude financován z evropského projektu. Jeho čerpání se předpokládá od
podzimu letošního roku do první poloviny roku 2015.
Na druhé pololetí roku 2012 jsou naplánovány následující vzdělávací akce:
1) Zásadní změny v novém civilním právu a po rekodifikaci
(24 akcí pro soudce, 8 akcí pro střední personál)
2) Právnické osoby a korporátní právo po rekodifikaci
(16 akcí pro soudce, 8 akcí pro střední personál)
V diskusi bylo doporučeno dát pro začátek vzdělávání přednost tématům obecného významu.
K předloženému přehledu navrhovaných témat se doporučuje:
-

k bodu 1) 2) 3) a 4) doplnit témata o vzájemný vztah staré a nové úpravy ObčZ
doplnit insolvenční právo ve vztahu k ObčZ
u cílových skupin, kde jsou uvedeni trestní soudci doplnit o státní zástupce
v případě volné kapacity rozšířit cílovou skupinu o správní soudce, asistenty a
čekatele

Pokud jde o vzdělávací akce plánované do Prahy, byl vznesen návrh na případné zvýšení
jejich počtu, a to po provedené analýze počtu soudců, kteří se touto problematikou zabývají.
Dosavadní navrhovaný počet čtyř akcí v Praze se ukazuje jako nedostatečný, přihlédne-li se
k počtu soudců působících u městského, krajského a vrchního soudu; to se zřetelem a ve
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srovnání s počtem plánovaných akcí v Kroměříži a v dalších regionech a krajích. Z časového
hlediska není vyloučeno zařadit případně vzdělávací akce na začátek roku 2013.
Ve vyjádření ředitele Justiční akademie zaznělo, že ve všech těchto směrech je nutné brát
zřetel na podmínky poskytovaného evropského grantu.
K navrhovanému lektorskému obsazení nebyly v diskusi vzneseny žádné zásadní připomínky.
Témata plánovaná na období od roku 2013 (ve smyslu vznesených připomínek
v diskusi)
3) Rodinné právo, opatrovnictví a výživné
(12 akcí soudci, 8 akcí střední personál)
4) Dědické právo
(11 akcí soudci, 8 akcí střední personál)
5) Vlastnictví a manželské majetkové právo
(16 akcí soudci, 8 akcí střední personál)
6) Věcná práva k věci cizí
(16 akcí soudci)
7) Obecná část závazkového práva, obecné otázky smluv
(16 akcí soudci, 8 akcí střední personál
8) Nájem, se zvláštním zřetelem k nájmu bytu
(10 akcí soudci)
9) Základní smluvní typy
(10 akcí soudci)
10) Náhrada škody, bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství
(10 akcí soudci, 8 akcí střední personál)
11) Změnový zákon, vliv občanského zákona na ostatní předpisy
(4 akce soudci)
- rozšířit o správní právo
- doplnit cílovou skupinu o soudce správních senátů KS a NSS
12) Workshopy
(2 akcí soudci)
13) Nový Občanský zákon z hlediska trestního práva, (pojmosloví, vybrané instituty)
(12 akcí soudci, 2 akce střední personál)
- doplnit cílovou skupinu o státní zástupce
- doplnit o téma z bodu 10)
14) Účast státního zastupitelství v rodinně právních věcech
(4 akce soudci, 1 akce střední personál)
- doplnit cílovou skupinu o státní zástupce
15) Společenstevní rejstříky a formuláře po rekodifikaci obchodního práva
(4 akce střední personál)
- projednat s NSZ, zdali vůbec téma zařadit, pokud ano, upřesnit obsah
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16) Obchodní korporace, její orgány, vznik, trvání a zánik, neplatnost korporace,
likvidace
(8 akcí soudci)
17) Statutární orgány, jejich odpovědnost a postavení
(8 akcí soudci)
- zde doplnit cílovou skupinu o státní zástupce
18) Obchodní podíl nově (dědění, převod, nakládání), vkládání základního kapitálu
(8 akcí soudci)
19) Valná hromada v kapitálových společnostech, její zásadní změny
(8 akcí soudci)
20) Další témata
(6 akcí soudci)
21) Workshopy
(6 akcí soudci)
22) Zákon o obchodních korporacích z hlediska trestního práva a státního
zastupitelství
(13 akcí soudci)
- zvážit možnou integraci do jiných oblastí
23) Zákon o mezinárodním právu soukromém
(10 akcí soudci)
24) Workshopy
(4 akce soudci)
25) Dopady rekodifikace na informační systémy
(8 akcí střední personál)
V závěru diskuse ředitel Justiční akademie ujistil členy Rady, že i po skončení předloženého
grantového projektu se otázky nového Občanského zákoníku stanou stálou součástí běžného
vzdělávacího programu.
Usneseno:
1) Řediteli Justiční akademie se ukládá připravit na červnové zasedání Rady konkrétní
termíny vzdělávacích akcí, včetně lektorského obsazení, jejich umístění; po provedené
analýze počtu soudců případně navýšit počet vzdělávacích akcí v Praze.
2) Schvaluje se návrh témat rekodifikace občanského práva hmotného na období září –
prosinec 2012, jakož i předběžných návrhů témat na období 2013 – 2014 s připomínkami,
které zazněly v diskusi.
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V. Různé:
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. F. Korbel seznámil členy Rady, že již od 1. ledna 2012
probíhá pilotní program „Vedení soudního elektronického spisu“ (CEPR). Testování probíhá
na pěti vybraných soudech. S tím, jak bude elektronický soudní spis zaváděn i na další soudy,
zejména v agendách, které jsou pro elektronické vedení vhodné, (elektronický platební rozkaz,
exekuční agenda, insolvenční agenda, výhledově i správní soudnictví) je záměrem
Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím Justiční akademie zařadit v tomto směru do plánu
vzdělávání kurzy pro soudce a střední personál.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 22. června
2012 od 10,00 hod.

Předané materiály: - Výroční zpráva za rok 2011
- Návrh seznamu nových lektorů dosud neprojednaných Radou
- Informace o nových akcích roku 2012 nad plán dosud neprojednaných
Radou
- Návrh seznamu lektorů na úvodní školení rekodifikace občanského
práva hmotného
- Návrh témat vzdělávání rekodifikace občanského práva hmotného

Zápis vypracovala: Renata Korábová
Schválil: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
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