Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 30. 11. 2012
Účast:
Hlasování per rollam:
Hosté:

Program:

podle prezenční listiny
Mgr. T. Langášek, LL.M., JUDr. J. Bureš
Mgr. Mgr. J. Petrov, LL.M.

- Projednání a schválení návrhu vzdělávacího plánu na rok 2013, po
zapracovaných změnách
- Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
- 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.
Řídící jednání seznámil přítomné s navrženým programem. Návrhy na doplnění ani jiné připomínky či námitky nebyly uplatněny; takže program jednání byl jednomyslně schválen.
I. Projednání a schválení návrhu vzdělávacího plánu na rok 2013 po zapracovaných
změnách
Ředitel Justiční akademie krátce představil předložený materiál, který shrnul požadavky Rady
vznesené na jednání dne 14. 9. 2012 a způsob jejich splnění. Dále komentoval aktualizovaný
harmonogram seminářů v oblasti rekodifikace civilního práva na rok 2013.
Připomínky Rady po zapracování změn k „Plánu vzdělávání 2013“
Rada se k předloženému návrhu doplnění a změn Plánu vzdělávání pro rok 2013 vyjádřila
následovně:
Oblast civilního soudnictví
Bez připomínek.
Oblast trestního soudnictví
U semináře „Trestní odpovědnost právnických osob“ Rada doporučuje zařadit do lektorského
sboru Mgr. Petra Forejta a Mgr. Lenku Trešlovou z MSp ČR – odbor legislativní.
Oblast justiční a právní čekatelé
Bez připomínek.
Oblast asistenti NS, NSS, VS, KS, OS
Bez připomínek.
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Oblast správního práva
JUDr. J. Passer, Ph.D., LL.M. krátkým komentářem uvedl rámcová témata z oblasti správního
práva, ve kterých byla záměrně opominuta oblast civilního práva. Důvodem bylo částečné
začlenění civilního práva do stávajících rekodifikačních seminářů a také jeho samostatné zařazení ve vztahu ke správnímu soudnictví.
Změny civilního práva, jak jsou uvedeny v písemném podkladu, reagují na potřeby správního
soudnictví. Byli předjednáni gestoři akcí, kteří jsou civilisté se vztahem ke správě.
Ve spolupráci s Justiční akademií je počítáno s „Letní školou civilního práva pro správní soudce“. Jedná se o týdenní akci zaměřenou převážně na rekodifikaci a na změny v oblasti civilního práva, primárně však pro správní soudce.
Zájemcům o vzdělávání v této oblasti bude umožněno hlásit se i na standardní semináře základního plánu vzdělávání - rekodifikace civilního práva, které jsou již vypsány pod oblastí
civilního soudnictví.
V diskusi byl vznesen dotaz na chybějícího gestora u semináře „Informační zákon“.
V odpovědi bylo sděleno, že v současné době se o něm jedná, proto se navrhuje prozatímně
doplnit jako gestora Justiční akademii.
Oblast soudci s praxí do tří let
Bez připomínek.
Oblast insolvence
Bez připomínek.
Oblast jazykového vzdělávání
Bez připomínek.
Oblast lidská práva, ústavní právo
Bez připomínek.
Oblast mezioborové akce
Bez připomínek.
Oblast mezinárodního práva
Bez připomínek.
Oblast neprávních disciplín
Bez připomínek
Na dotaz ředitele Justiční akademie, který navrhl pravidlo, že státní zástupci se mohou, až na
výjimky, účastnit veškerých akcí, kterých se mohou zúčastnit soudci, členové Rady
s takovýmto pravidlem souhlasili.
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Oblast ostatní vzdělávání
Oblast IT, relaxace, komunikace, daně a účetnictví, psychologie, management, mediace a
etika
Bez připomínek.
Oblast partnerských vzdělávacích akcí
Bez připomínek.
Oblast trestního soudnictví
Členové Rady doporučili u seminářů „Trestní odpovědnost právnických osob“ zařadit do lektorského sboru Mgr. Petra Forejta nebo Mgr. Lenku Trešlovou z MSp ČR – Legislativní odbor.
Oblast vzdělávání středního justičního personálu
Bez připomínek.

Usneseno:
Schvalují se změny a doplnění plánu vzdělávání pro rok 2013, jak byly předloženy.
Rekodifikace v roce 2013
V krátkém shrnutí ředitel uvedl, že ve druhém pololetí letošního roku bylo odpřednášeno
v rámci rekodifikace 15 seminářů. Z výstupů evaluačních listů je patrná vzrůstající úroveň lektorských týmů.
V roce 2013 se předpokládá odpřednášet podle plánu v každém kraji stanovené téma alespoň
jednou. Stejný postup bude s největší pravděpodobností zvolen i pro rok 2014.
Ředitel se krátce vyjádřil o připravovaných doplňkových rekodifikačních akcích (konference
pro Nejvyšší soud a dále akce pro správní soudy: 2 jednodenní semináře o partiích NOZ klíčové pro správní soudce, jednodenní seminář úvodu do korporací pro správní soudce a týdenní školu NOZ v prvním zářijovém týdnu), k nimž se Rada vyjádřila souhlasně.
Ředitel informoval Radu, že v průběhu návštěv krajských předsedů soudů s projektem Ekonomie byla opakovaně diskutována i otázka rekodifikace civilního práva.
Diskuse:
1) Zvýšená pozornost byla věnována regionálnímu vzdělávání včetně obsazenosti rekodifikačních seminářů, přihlašování se na ně a jejich propagaci. Bylo řečeno, že přestože nabídka probíhá standardizovaným způsobem přes ASJu, ne všichni potencionální účastníci
tuto nabídku sledují. Rekodifikační kampaň mířená do regionů by měla probíhat za podpory
vedení či správy soudů s dostatečným předstihem a zároveň s větší pružností při přihlášování se na poslední chvíli; což se jeví v současnosti nedostatečné. Jako příklad byl uveden
seminář „Závazkové právo“ Na Míčánkách. Kapacita nebyla naplněna a přihlášení „last minute“ bylo téměř nemožné.
K připomínce ředitel sdělil, že propagace rekodifikačních seminářů ze strany Justiční akademie probíhá mnoha různými způsoby: prostřednictvím předsedů soudů, komfortních in-

3

formačních věstníků (s možností přihlásit se po prostém kliknutí na název semináře) na emaily všech soudců a státním zástupcům a prostřednictvím personalistů. Dále uvedl, že
účast na rekodifikačních seminářích je vysoká a že považuje za záležitost toho, kterého
kraje, zda vyvine na soudce tak, aby byli v určitém tématu proškoleni všichni, anebo zda
účast ponechá čistě na bázi dobrovolnosti.
V reakci na odpověď ředitele se diskutující domnívají, že rekodifikační vzdělávání je vhodné
dále propagovat například na poradách předsedů soudů, respektive v úzké součinnosti s
Městským soudem a Ministerstvem spravedlnosti.
Členové Rady se domnívají, že je vhodné uzávěrky pro přihlašování stanovit tak, aby končily několik málo dní před pořádáním semináře. K tomu ředitel uvedl, že Justiční akademie již
z vlastní iniciativy zrevidoval uzávěrky tak, aby končily nejpozději 14 dní před pořádáním
akce, že i po uzávěrce se účastníci mohou přihlašovat e-maily zasílanými organizačním
pracovnicím a že uzávěrky musí být stanovovány tak, aby bylo možné v regionech zajistit
vhodné prostory pro výuku a zejména stravování (které je v takto masových počtech nutno
objednat dostatečně předem). V reakci členové Rady uvedli možnost dvoufázového prostřednictvím ASJA tak, že tomu, kdo se přihlásí mezi první a druhou uzávěrkou, může být
strava odepřena.
K tomu se ředitel zavázal, že:
- dále zkrátí nyní čtrnáctidenní mezidobí mezi uzávěrkou a pořádáním semináře, případně
je diferencuje podle typu akcí (rekodifikační, kde je odůvodněno delší mezidobí, a jiné)
- zanalyzuje možné změny ASJA tak, aby umožňovala dvojí uzávěrky ve smyslu požadavku Rady, a případně tuto změnu zadá.
2) Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel informoval Radu o legislativě v oblasti civilního procesního práva, navazující na rekodifikaci civilního práva hmotného, která
je ve fázi finálního dopracování (vypořádání s připomínkami) a bude následně předložena
vládě.
V diskusi bylo řediteli doporučeno zařadit do lektorského sboru k problematice civilního nesporného řízení JUDr. Renatu Šínovou, Ph.D. a konzultovat s lektory způsob, obsah a začlenění vzdělávání procesních změn sporného i nesporného řízení v seminářích, zejména k
rodinnému či dědickému právu.
II. Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Radě byl předložen materiál obsahující jmenný seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie, dosud však nebyli schváleni Radou.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.
III. Různé
1) Projekt „Ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců v ekonomii, odborných
specializací a case managementu“
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K předloženým materiálům „Harmonogram seminářů“ a „Charakteristika seminářů a profily
klíčových členů lektorského týmu“, ředitel doplnil informaci, že snahou Justiční akademie
bylo získat prvotřídní lektory – specialisty a odborníky s přednáškovou i praktickou zkušeností, kteří jsou schopni propojit své znalosti směrem k justici (příprava případových studií).
V tabulkovém přehledu je uveden harmonogram akcí do konce měsíce dubna 2013. Terminy na další období jsou v jednání.

Usneseno:
Rada schvaluje Harmonogram seminářů a materiál „Charakteristika seminářů a profily klíčových členů lektorského týmu“.
2) Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců
odborného aparátu soudů a státních zastupitelství
Materiál doplňuje konkrétnějšími (avšak nijak rozvleklými informacemi), co bylo předloženo
na minulém zasedání Rady. Podrobný popis projektu byl dále zveřejnění v časopisu „Soudce“, č. 7-8/2012.
Usneseno:
Rada bere na vědomí informaci k materiálu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému
vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.
3) Stravovací prostory v Kroměříži
JUDr. Martina Kasíková vznesla dotaz na ředitele Justiční akademie, zdali by mohl být řešen
technický problém při odkládání použitého nádobí ve stravovacím zařízení v Kroměříži. Navrhla formu odebírání použitého nádobí přímo ze stolů obsluhou nebo použití odkládacích vozíků
na podnosy s použitým nádobím. K tomuto ředitel sdělil, že problém bude diskutovat a řešit
se stravovacím zařízením tak, aby bylo připomínkám účastníků stravování vyhověno.
Byla také diskutována možnost zajistit účastníkům stravovací poukázky typu „Sodexho pass“,
„Ticket Restaurant“ apod., v návaznosti na zaměstnaneckou vazbu nebo zajistit vlastní stravovací poukázky, po výběrovém řízení, s blízkými stravovacími zařízeními.
4) Mezinárodní konference „Svěřenectví v novém občanském zákoníku ve světle institut
tů trust, ficucie a Treuhand“
Na Justiční akademii se obrátilo Centrum právní komparatistiky při PF UK v Praze s dotazem
na možné spolufinancování mezinárodní konference ke svěřeneckému fondu, především v
oblasti tlumočnických služeb, která se bude konat dne 29. ledna 2013 na Právnické fakultě
UK. Konference bude s mezinárodní účastí a jejím cílem je poskytnout informace o podstatě
fungování tohoto institutu a analyzovat jeho základní strukturu a funkce ve srovnání
s tradičními instituty známými jak v západní Evropě, tak v USA a Kanadě. Na základě srovnávací analýzy bude konference prezentovat návrh na výklad relevantních ustanovení nového
občanského zákoníku a formulovat podněty k jeho případnému vylepšení.
Ředitel k žádosti uvedl, že považuje konferenci za přínosnou a že i po diskuzi s členy rady
přislíbil příspěvek ve výši 1000 EUR, avšak částka 3000 EUR je přílišná.
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Usneseno:
Rada vzala návrh ředitele Justiční akademie na vědomí a ponechává konečné určení výše
příspěvku na jeho zvážení.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 25. února
2013 od 11,00 hod.

Předané materiály:

1) Požadavky Rady vznesené na jednání 14. 9. 2012 a jejich zapracování
2) Změny v plánu vzdělávání v jednotlivých oblastech
3) Plán vzdělávacích akcí na rok 2013 po změnách
4) Harmonogram seminářů rekodifikace civilního práva
5) Charakteristika seminářů a profily klíčových členů lektorského týmu
6) Harmonogram seminářů projektu Ekonomie
7) Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců
odborného aparátu soudů a státních zastupitelství, doplněné o konkrétní údaje

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