Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 31. 5. 2013
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Jan Petrov, ředitel JA

Program:

-

Projednání doplňku „Výroční zprávy za rok 2012“

-

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

-

Informace o nových akcích roku 2013 dosud neprojednaných Radou

-

Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční akademie, jakož i Jana Petrova, 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 doplňku „Výroční zprávy za rok 2012“

Ředitel Justiční akademie předložil Radě „Výroční zprávu za rok 2012“ po zapracovaných
připomínkách. V diskusi již nebyly vzneseny žádné další podněty či připomínky.
Usneseno:
Rada schvaluje „Výroční zprávu za rok 2012“.

II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou

Radě byl předložen ke schválení materiál obsahující jmenný seznam dosud neschválených
lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie.
V diskusi byla vznesena otázka, zda v rámci akademických pracovníků schvalovat jako lektory také „technické pracovníky“ (např. firemní školitele informačních systémů).
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů; schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu platnému
seznamu lektorů.

III.

Informace o nových akcích roku 2013, které nebyly projednány Radou

Ředitel Justiční akademie požádal Radu, aby nad rámec předloženého seznamu schválila
seminář připravený v posledních dnech (i na žádost Soudcovské unie) na téma „Bankovní
poplatky“. Seminář se uskuteční dne 27. června 2013 v Praze, v justičním areálu Na Míčánkách. Lektory budou doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. a Mgr.
Viktor Šanc (ČNB).
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Obecným obsahem semináře je zhodnocení problematiky z pohledu evropských i tuzemských právních předpisů, včetně informací o připravovaných změnách. Konkrétním obsahem
semináře bude zahraniční judikatura, diverzita věřitelů, ekonomická stránka poskytování úvěrů, hypotéčního úvěru, kreditních karet a úvěru ze stavebního spoření, nekalé obchodní
praktiky, jakož i další prvky ochrany spotřebitele.
V diskusi JUDr. František Ištvánek doporučil věnovat zvláštní zřetel oslovení posluchačů
z řad justice. Prioritně doporučuje oslovit předsedy soudů Prahy 1, 4 a 5, v jejichž lokalitě
banky sídlí. Semináři by měla být vytvořena co největší publicita.
Usneseno:
Rada schvaluje navrhované vzdělávací akce; tento schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu.

IV.

Různé
1) Novela zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství

Ředitel Justiční akademie informoval Radu, že novela zákona o VSÚ a VÚSZ byla schválena
Parlamentem a čeká na podpis prezidentem ČR. První běh nového studia, v režimu uvedené
novely, se předpokládá otevřít na konci září nebo počátkem října 2013, za součinnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, bude mj. vydán studijní a zkušební řád.
Ředitel Justiční akademie informoval členy Rady o nálezu Ústavního soudu, který omezuje
pravomocí VSÚ, resp. vymezuje, jaká rozhodnutí mohou činit výhradně soudci. Není vyloučeno, že v důsledku tohoto nálezu se poněkud sníží poptávka po vzdělávání VSÚ.
Ředitel Justiční akademie rovněž informoval Radu, že Ministerstvo spravedlnosti upřednostňuje, aby celé studium bylo jednotné, tj. nedělené na obecnou část a specializační bloky. V
této souvislosti požádal Radu o další diskuzi nad podobou nového studia a o potvrzení, případně nahrazení usnesení z posledního zasedání Rady.
V diskusi Mgr. Pavel Pukovec sdělil, že právě v nedávné době byla státními zastupitelstvími
provedena analýza vyšších soudních úředníků; státními zástupci bylo preferováno vzdělávání se specializačními bloky. JUDr. Stanislav Rizman a někteří další členové Rady se s tímto
názorem ztotožňují. JUDr. Martina Kasíková uvedla, že vyloučení specializačních bloků by
vyloučilo možnost jednotného studia pro obě skupiny vzdělávaných (VSÚ a VSÚZ).
Usneseno:
Rada setrvává na svém usnesení učiněném na posledním zasedání Rady (dne 25. 2. 2013),
že studium VSÚ a VSÚZ bude přinejmenším z ¼ členěno na specializační bloky studia.
Vzhledem k tomu, že další zasedání Rady je plánováno na konec měsíce září nebo počátek
října letošního roku, ředitel Justiční akademie se zmocňuje zahájit studium, při dodržení
usnesených parametrů, a následně předložit finální podobu studia Radě ke schválení.
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2) Projekt „Rekodifikace občanského práva“
K průběhu školení k rekodifikaci nového občanského zákoníku ředitel Justiční akademie informoval Radu o vzestupné úrovni výuky podle průběžného vyhodnocování evaluačních listů
vyplňovaných účastníky (průměrné hodnocení jak výuky, tak organizace je u pozdější poloviny soudcovských seminářů o 0,1 lepší než u poloviny dřívější). Doposud v letošním roce
proběhlo 43 rekodifikačních seminářů pro soudce a 26 rekodifikačních seminářů pro VSÚ.
Průměrné hodnocení lektora soudcovských seminářů účastníky je 1,48 a průměrná spokojenost s organizací seminářů je 1,59. Na hodnocení organizace se významně projevuje hodnocení kvality prostor a stravování, což Justiční akademie nemůže zcela ovlivnit (jedná se o
„vysoutěžené“ prostory a stravování v rámci rekodifikačního projektu).
V diskusi JUDr. Martina Kasíková potvrdila zlepšující se úroveň lektorů. Nedostatek však
vidí v připravenosti prezentací lektory před vzdělávacími akcemi. Stává se, že lektor účastníkům prezentaci přislíbí, ale pak tak neučiní, aniž by byl znám důvod. Účastníci z toho usuzují, že u každého semináře z projektu rekodifikace má být prezentace a dožadují se jí. Proto je
nutné určit, zdali prezentace jsou součástí seminářů v rámci rekodifikačního projektu, či nikoliv. JUDr. Martina Kasíková doporučuje, aby Justiční akademie ve spolupráci s lektory upozornila, ještě před zahájením seminářů, účastníky na to, zda prezentace budou k dispozici či
nikoliv, popřípadě do kdy a kde budou umístěny. Přihlášení účastníci by byli o této skutečnosti vyrozuměni elektronickou cestou.
Ředitel k tomuto sdělil, že systém ASJA po „zavěšení“ prezentace automaticky rozešle všem
zaregistrovaným účastníkům e-mail s upozorněním a odkazem. Lektoři nemají podle rekodifikačního projektu povinnost přednášet s prezentacemi (velká část z nich tak ale činí). Součásti projektu je však příprava e-learningových materiálů, které jsou prostřednictvím ASJA
zpřístupněny celé justici. V některých případech patrně dochází k záměně pojmů: účastníci
se domnívali, že lektoři mají rozpracovanou prezentaci, avšak ve skutečnosti se jednalo právě o e-learning.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 18. října
2013 (pátek) od 10,00 hod.

Předané materiály:
-

„Výroční zpráva za rok 2012“ po zapracovaných připomínkách
Vzdělávací akce nad plán, které nebyly doposud schváleny Radou
Jmenný seznam lektorů, kteří přednášeli nebo budou přednášet a doposud nebyli
schváleni Radou
Návrh rozdělení hodin při studiu VSÚ a VSÚZ (předložený na předchozím zasedání)

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