Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 25. 2. 2013
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

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

Program:

I.

Projednání „Výroční zprávy za rok 2012“

II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

III.

Informace o nových akcích roku 2013 dosud neprojednaných Radou

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 Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I.

Projednání „Výroční zprávy za rok 2012“

Ředitel Justiční akademie krátce uvedl „Výroční zprávu za rok 2012“, která obsahuje hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání, jakož i statistické a ekonomické údaje. Dále konstatoval,
že ve zprávě byla věnována vysoká pozornost přípravě akcí k projektu „Rekodifikace občanského práva“. Stalo se v úzké spolupráci se soudy a lektory, s nimiž byl také konzultován
obsah i rozsah přednášeného tématu, včetně četnosti seminářů v jednotlivých oblastech.
V rozpravě Mgr. V. Dohnal doporučil doplnit na začátek výroční zprávy personálie (složení
Rady i zaměstnanců Justiční akademie).
Mgr. F. Korbel, Ph.D. navrhl rozlišit v úvodním slovu mezi semináři zaměřenými na soudce a
semináři zaměřenými na střední personál.
1.1

Projekt „Rekodifikace občanského práva“

Vzdělávací akce jsou rozděleny jednak na prioritně určené soudcům a státním zástupcům a
jednak na zaměřené na VSÚ a střední personál. Do 25. 2. 2013 proběhlo 25 vzdělávacích
akcí zaměřených na soudce s průměrem účastí 100 posluchačů na seminář. Hodnocení lektorů účastníky seminářů, jak vyplývá z evaluačních listů, se až na výjimky pohybuje
v rozmezí do 1,5 (přibližně totožné je i hodnocení organizačního zajištění zaměstnanci Justiční akademie).
K financování projektu ředitel Justiční akademie uvedl, že zejména do konce roku 2012 byly
některé náklady spojené s těmito vzdělávacími akcemi hrazeny z rozpočtu Justiční akademie. Do budoucna vyjádřil obavy, v souvislosti s tím, že na pronájem sálu je k dispozici 7 – 8
tis. Kč za na den. Za tyto prostředky lze najmout sice dostatečné prostory, nikoli však vysoce
komfortní konferenční sály, což může u některých pracovníků justice vyvolat dílčí protesty.
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K dotazu na propojení civilního a procesního práva ředitel odpověděl, že na předchozí doporučení Rady byl vznesen a realizován požadavek na stávající lektory, aby do obsahu seminářů vhodně integrovali i procesní právo. Pokud by však některá procesní agenda vykazovala výrazné změny oproti stávající úpravě, Justiční akademie je připravena promptně na tento
požadavek reagovat.
1.2

Projekt vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie odborných
specializací a case managementu

Bez připomínek.
1.3

Projekt „Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním
právu“

Bez připomínek.
1.4

Projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudců a státních zastupitelství“

Bez připomínek.
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Vzdělávací akce v jednotlivých oblastech vzdělávání

2.1

Oblast civilního soudnictví

Bez připomínek.
2.2

Oblast trestního soudnictví

JUDr. S. Rizman upozornil na malou účast soudců na seminářích k úplatkářským trestným
činům. Domnívá se, že jednou z příčin bylo zaměření obsahu seminářů pouze na právo
hmotné. Doporučuje proto do budoucna zaměřit víc pozornosti na stránku procesní (např.
dokazování, problematiku odposlechů, provokace a další).
2.3

Oblast správního soudnictví

Bez připomínek.
2.4

Konference

Bez připomínek.
2.5

Oblast insolvenčního práva

Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. F. Korbel, Ph.D. informoval členy Rady o návrhu změny zákona v oblasti insolvence, který je předložen vládě. Měl by nově řešit např. vztahy mezi
exekucí a insolvencí, problematiku společného jmění manželů a některé další otázky. Po
přijetí novely členové Rady doporučují zaměřit pozornost jak na obsahovou stránku seminářů, tak i na četnost přednášek. Cílovou skupinou by měly být kromě insolvenčních soudců
také soudci, kteří exekuční problematiku soudí.
Ředitel Justiční akademie informoval Radu o uzavřené partnerské smlouvě s Asociací insolvenčních správců na rok 2012, která insolvenční zákon rovněž intenzivně školí. Podle pod-
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mínek smlouvy je umožněna účast jak soudcům, tak i státním zástupcům v celkovém počtu
30 na každou vzdělávací akci. Přihlašování na semináře probíhá standardně přes přihlašovací systém ASJA. Pro tento rok se počítá přibližně s 10 partnerskými vzdělávacími akcemi.
2.6

Začínající soudci – soudci s praxí do tří let

Bez připomínek.
2.7

Čekatelská příprava, vzdělávání asistentů

K přípravě asistentů správního soudu JUDr. L. Kaniová informovala, že školení pořádaná
Justiční akademií jsou velice dobře připravená jak po obsahové, tak organizační stránce.
2.8

Partnerské akce

Bez připomínek.
2.9

Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi

Bez připomínek.
2.10

Vzdělávání odborného justičního personálu

Někteří členové Rady doporučili věnovat zvýšenou pozornost při přípravě obsahu vzdělávacích akcí k agendě P a Nc pro vyšší soudní úředníky a na potřebný počet plánovaných akcí
zejména z důvodu prozatímní „absence“ podzákonné úpravy.
Do již naplánovaných jednodenních akcí nelze z časového hlediska zařadit procesní otázky,
takže bylo Radou doporučeno uspořádat k této agendě čtyři samostatné vzdělávací akce
(dvě v Praze a dvě v Brně).
2.11

Zkrácené studium vyšších soudních úředníků

Bez připomínek.
2.12

Zkoušky insolvenčních správců

Bez připomínek.
2.13

Protokolující úředníci

Bez připomínek.
2.14

Ostatní vzdělávání

Bez připomínek.
2.15

Jazykové vzdělávání

K údajům uvedeným ve výroční zprávě z oblasti jazykového vzdělávání ředitel dodal informaci o snaze Justiční akademie zahájit zpoplatněné jazykové vzdělávání v regionech. Ne
všude se však tato nabídka setkala s odezvou. Stupeň realizovaných kurzů je určen rozřazo-
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vacími vědomostními testy zájemců o jazykové vzdělávání (od úrovně základní až po úroveň
pokročilí).
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Statistické údaje o vzdělávání

K této části výroční zprávy byly členy Rady vzneseny následující konkrétní připomínky:
-

U grafu „Vzdělávací akce podle délky trvání“ (str. 22) znázornit pouze 1 až 8 denní
akce, akce nad 8 dní vyznačit jako „ostatní“.

-

Upravit tabulku „Rozpis příjmů a výdajů státního rozpočtu Justiční akademie“ (str. 28 a
29) tak, aby bylo zřejmé, kolik činily příjmy ze státního rozpočtu a kolik činily výdaje
státního rozpočtu, případně aby z tabulky bylo (např. uvedením vysvětlivek) zřejmé,
proč konečný rozpočet u některých položek vysoce překračuje schválený rozpočet.

-

U přehledu „Celkové počty účastí podle pracovních pozic“ (str. 23) sjednotit terminologii u položky „soudní vykonavatel“ a „vykonavatel“ na „soudní vykonavatel“ a upravit
jejich součet.

-

U grafu „Četnost uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých měsících“ (str. 26)
upravit pohledovou stránku grafu.

Usneseno:
Rada schvaluje „Výroční zprávu za rok 2012“ s připomínkami, které jsou uvedeny v „Zápisu“.

II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

Radě byl předložen ke schválení materiál obsahující jmenný seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie, dosud však nebyli
Radou schváleni.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny v žádném směru připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů; tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu
platnému seznamu lektorů.

III.

Informace o nových akcích roku 2013, které nebyly projednány Radou

V přehledu vzdělávacích akcí je několik seminářů ještě z konce roku 2012, které nebyly dosud Radou schváleny. Jsou to vzdělávací akce z oblasti „Ostatního vzdělávání - elektronizace justice“, které byly zařazeny do plánu operativně na žádost soudů.
Rovněž byl předložen neschválený rozpis seminářů v projektu „Ekonomie“ s doplněnými
vzdělávacími akcemi pro podzim roku 2013.
V diskusi bylo zvlášť kladně hodnoceno zařazení semináře na téma „Zákon o mediaci a
možnosti jeho využití v praxi“ včetně lektorského obsazení PhDr. Danou Potočkovou a Mgr.
Šárkou Hájkovou.
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Usneseno:
Rada schvaluje navrhované vzdělávací akce; tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu.

IV.

Různé

Ředitel Justiční akademie informoval Radu o přípravě nové koncepce vzdělávání pro vyšší
soudní úředníky, a to v návaznosti na novelu zákona o VSÚ a VÚSZ, která je připravena
v Poslanecké sněmovně ke schválení. Předložený materiál obsahuje časové rozložení studia
na definovaný zákonný požadavek 24 týdnů. Návrh zahrnuje jak jednotnou obecnou část
vzdělávání (tři čtvrtiny časové dotace), tak specializační bloky k civilnímu právu, trestnímu
právu, obchodnímu rejstříku a insolvenčnímu právu (jedna čtvrtina časové dotace).
V diskusi se členové Rady jednomyslně usnesli, že předběžný návrh koncepce, se jeví jako
uspokojivý. Rada pouze doporučuje v materiálu-tabulce „Možné rozdělení hodin při studiu
VSÚ a VSÚZ“ přejmenovat „výběrovou část“ na „zvláštní část“.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 31. května
2013 (pátek) od 10,00 hod.

Předané materiály:
-

„Výroční zpráva za rok 2012“
Vzdělávací akce nad plán, které nebyly doposud schváleny Radou
Jmenný seznam lektorů, kteří přednášeli nebo budou přednášet a doposud nebyli
schváleni Radou
Tabulkový přehled „Možné rozdělení hodin při studiu VSÚ a VSÚZ“
Aktualizovaný rozpis seminářů v projektu „Ekonomie“

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