Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 7. 10. 2016
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Filip Glotzmann

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Projednání a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok
2017
Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Projednání připomínek členů Rady JA k Bílé knize justice
Projekty JA financované ze zdrojů EU na rok 2017 - průběžná informace
Opakovaná žádost o spolupráci od Unie spolků insolvenčních správců
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční
akademie, jakož i ředitele Justiční akademie Mgr. Filipa Glotzmanna 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 a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2017

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval předložený materiál, který zahrnuje požadavky jak ze soudů a státních zastupitelství, tak z Ministerstva spravedlnosti ČR a partnerských
organizací. Byly využity i výstupy z evaluačních listů od účastníků vzdělávacích akcí.
V letošním roce Justiční akademie obdržela největší počet námětů na vzdělávání. Je to proto, že v letošním roce se ke vzdělávacímu plánu vyjadřovali i ředitelé správ, kteří zodpovídají
za průběžné vzdělávání středního personálu. Ze strany soudů byla věnována větší pozornost
tomu, aby vzdělávací akce, které jsou realizovány „ad hoc“, byly do plánu zahrnuty (jistota
jejich realizací). Jednotlivé oblasti vzdělávání byly nejprve projednány v pracovních skupinách. Připomínky a výhrady vznesené v rámci jednání pracovních skupin byly plně zapracovány. V tomto rozsahu, jak je plán na rok 2017 předložen, je finančně pokryt z rozpočtu Justiční akademie.
Připomínky Rady k jednotlivým oblastem „Plánu vzdělávání na rok 2017“
Předsedající prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. poděkoval řediteli Justiční akademie za výtečně
připravený plán vzdělávání na rok 2017, a to jak po obsahové stránce, tak co do jeho přehlednosti a srozumitelnosti. Dále vznesl dotaz na členy Rady, zdali jsou obecné připomínky k
celkovému plánu, než bude přistoupeno k jednotlivým oblastem vzdělávání.
Bez připomínek
Oblast civilního soudnictví
Prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. doporučil ke třídenní vzdělávací akci „Závazkové právo-obecná
část“ zdůraznit v anotaci stěžejní témata každého dne konání, kvůli informování a orientaci.
Domnívá se, že anotace je příliš obecná pro tak široké téma, jako je Obecná část závazko1

vého práva. Doporučil akci rozšířit o téma „Zákon o registru smluv a jeho význam pro občanskoprávní oblast“.
V odpovědi JUDr. F. Ištvánek sdělil, že závazkové právo po novele občanského zákoníku
v současné době „nabíhá“ do rozhodovací činnosti soudů; teprve nyní jsou první konkrétní
judikaturní zkušenosti soudců, ale doposud nejsou žádné relevantní judikaturní výstupy
z Nejvyššího soudu. Ty budou známy během dvou až tří let. Proto doporučil odložit užší formulaci tohoto tématu na pozdější období a zachovat jeho obecnou část, proti které se původně v pracovní skupině vymezil. Pracovní komise na základě obsáhlé diskuse rozhodla o
ponechání anotace v nynější podobě.
Ředitel Justiční akademie doplnil informaci o to, že se jedná o seminář, který byl v letošním
roce zrušen, proto byl v náhradním termínu zařazen do vzdělávacího plánu na příští rok (leden 2017). Na téma „Zákon o registru smluv“ se letos konal jeden seminář na jaře a další
dva na podzim letošního roku. Další samostatný seminář se uskuteční v polovině roku 2017.
V diskusi byl na ředitele vznesen dotaz, zda je dostatečné množství vzdělávacích akcí plánováno v Praze. Ze vzdělávacího plánu na rok 2017 vizuálně vyplývá, že pražské pracoviště
nemá dostatečný počet vzdělávacích akcí a všechny jsou směrovány do Kroměříže. Praha
by však měla být druhým nejdůležitějším pracovištěm Justiční akademie.
Mgr. F. Glotzmann v odpovědi sdělil, že tomu tak není. Pražské pracoviště je plně vytíženo i
pro rok 2017; jak vyplývá ze statistik z minulého období. V Praze se uskutečnilo na počet
více vzdělávacích akcí než v Kroměříži, zejména jednodenních.
Ke vzdělávání v insolvenční oblasti ředitel Justiční akademie sdělil, že vzhledem k připravované novele insolvenčního zákona je toto téma neustále aktuální. V současné době je problém s lektorským obsazením, domnívá se však, že se situace brzy vyřeší.
Bez připomínek
Oblast opatrovnictví je specifická oblast civilního soudnictví, ve které se výrazně projevila
rekodifikace soukromého práva a tím i potřeba opatrovnické soudce ve větší míře vzdělávat.
Proto již v minulém roce došlo k vyčlenění tohoto tématu z civilního vzdělávání a existuje
jako samostatná oblast.
Bez připomínek
Oblast trestního soudnictví
Oblast trestního soudnictví se sedmi podoblastmi patří z pohledu ředitele Justiční akademie
mezi druhou nejobsažnější část vzdělávacího plánu na rok 2017. Pracovní skupina k této
oblasti se sešla v Brně i za účasti předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. F.
Púryho, Ph.D. Na základě výstupů z pracovní skupiny došlo k výrazným změnám jak u obsahu seminářů, tak i v lektorském obsazení a další.
V diskusi Mgr. Pukovec potvrdil, že ve vzdělávacím plánu na rok 2017, je vše zapracováno
podle připomínek pracovní skupiny. Byl brán zřetel i na rovnoměrné umístění jednodenních
vzdělávacích akcí jak do Prahy, tak i do Kroměříže.
Obecná poznámka byla k plánu vzdělávání v tištěné podobě, který by pro příště mohl být
tisknut oboustranně a s vyznačením jeho obsahu pro lepší orientaci.
Bez připomínek
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Oblast správního soudnictví
Jednotlivá témata byla projednána a rozšířena podle požadavků pracovní skupiny. Je patrná
větší angažovanost lektorů seminářů.
Bez připomínek
Oblast lidská práva a ústavní právo, Oblast mezioborové akce
Podle doc. JUDr. J. Svatoně, CSc. došlo pouze ke zpřesnění přednášejících – lektorů, vše je
zapracováno podle výstupů z pracovní skupiny. I v této oblasti je patrná větší angažovanost
lektorů.
Mezioborové akce zahrnují zejména práce s judikaturou. Seminář „Úvod do romistiky“ je stále diskutovaným tématem, zda ho i nadále pořádat.
V rámci diskuse bylo doporučeno ponechat téma ve vzdělávacím plánu Justiční akademie.
Bez připomínek
Oblast ekonomické vzdělávání soudců a státních zástupců
Podle sdělení ředitele Justiční akademie jde o pokračování vzdělávání soudců a státních
zástupců v projektu „Ekonomie“, ačkoliv tento byl již ukončen. O nový projekt Justiční akademie zažádala již zhruba před rokem, avšak stále není jasné, kdy bude ukončen jeho
schvalovací proces. Předpokládaný termín ukončení schvalovacího procesu je leden 2017.
Pokud bude projekt Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra schválen,
vypsané vzdělávací akce budou tak, jak jsou uvedeny v plánu, součástí nového projektu
„Ekonomické vzdělávání justice“. Pokud by však z nějakého důvodu nedošlo k jeho schválení, budou vybrána stěžejní a požadovaná témata frekventanty a ta zařazena do vzdělávacího
plánu. Ze strany soudců a státních zástupců je o oblast ekonomie velký zájem, semináře
jsou určeny pro malé skupiny osob a jsou spíše workshopového charakteru.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce s praxí do 3 let
Podle ředitele Justiční akademie je otázkou, zda vyčleňovat tuto specifickou skupinu vzdělávání a dělat pro ně samostatné semináře. Avšak na základě podnětů od účastníků těchto
seminářů se Justiční akademie rozhodla oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce
s praxí do 3 let zachovat.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc. doporučil přejmenovat název semináře uvedeno „Simulované civilní jednání“ na str. 32 nově „Praktické otázky spojené s civilním jednáním“.
Oblast vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů
Podle ředitele Justiční akademie se u této cílové skupiny vychází především z potřeb a požadavků účastníků, kteří se připravují na závěrečné čekatelské zkoušky. Ze vzdělávání byla
již v minulém roce vyloučena obecná část (vzdělávání v hmotném právu) a příprava je zaměřena zejména na praktickou část. Nejedná se však o ucelené, systematické a koncipované
vzdělávání, které je již v zahraničí běžnou praxí. Není jasná především délka čekatelské přípravy, aby Justiční akademie podle toho připravila vzdělávací plán.
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Vzdělávání justičních čekatelů v obvodu KS Praha, KS a KSZ Hradec Králové, vzdělávání
asistentů NS, NSS, KS a OS a vzdělávání asistentů MS Praha, KS a OS je zařazeno do
vzdělávacího plánu na základě požadavků příslušných soudů, Unie asistentů a v některých
případech po konzultaci s místopředsedou Nejvyššího soudu ČR. Obsah vzdělávání je určen
na základě jejich konkrétních požadavků a ve spolupráci s lektory.
Ředitel Justiční akademie doplnil informaci, že jsou semináře pořádány v regionech, pokud
to finanční rozpočet Justiční akademie umožní.
Bez připomínek
Oblast zahraničních aktivit pro čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce
1)
Program AIAKOS je koncipován jako týdenní výměnný studijní program. Jeho hlavním záměrem je spojit dohromady budoucí a začínající soudce a státní zástupce členských
států Evropské unie a umožnit jim prohloubit si své znalosti v oblasti Evropského práva a
vyměnit si své zkušenosti. Program je veden v angličtině a přednášejícími jsou renomovaní
soudci a státní zástupci a další odborníci z právní a justiční praxe. Program je plně hrazen
EJTN.
2)
Odborná soutěž THEMIS je učena pro začínající soudce, státní zástupce, čekatele a
asistenty zemí Evropské unie. Soutěž prohlubuje zejména odborné dovednosti, propojuje
odborné znalosti s praxí, cílí na umění diskutovat a argumentovat, logicky a analyticky myslet
či správně psát právní texty. Jedná se o týmovou soutěž v anglickém jazyce. Náklady na
účast v této soutěži jsou do stanovené výše refundovány prostřednictvím EJTN.
Oblast průběžného vzdělávání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků
Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje počet nových vyšších soudních úředníků, je
cílem Justiční akademie přiblížit jejich vzdělávání co nejvíce jejich praxi. Proto došlo k výraznému navýšení počtu vzdělávacích akcí a některá témata jsou rozložena do časového období dvou let.
V diskusi zazněl dotaz, jaký je počet vzdělávaných vyšších úředníků státních zastupitelství a
zda se mohou účastnit jejich průběžného vzdělávání.
V odpovědi ředitel Justiční akademie sdělil, že ke kvalifikačnímu dvouletému studiu se přihlásilo pouze 5 uchazečů, proto studium pro tuto cílovou skupinu vůbec nebude od ledna
2017 otevíráno. Od září 2017 se uvidí, kolik se přihlásí zájemců. Do průběžného studia se
VÚSZ mohou hlásit podle svého zájmu; nejsou nijak omezováni.
Bez připomínek
Oblast kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství
Ke kvalifikačnímu studiu pro vyšší soudní úředníky se na rok 2017 přihlásilo 88 uchazečů.
Výuka bude probíhat v Praze na Hybernské. Studium prvního půl roku je koncipováno jako
společné, následně bude rozděleno na trestní a civilní část.
Bez připomínek
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Oblast vzdělávání ekonomické správy soudů a státních zastupitelství
Oblast zahrnuje semináře především pro personalisty, mzdové účetní, správce majetku,
ekonomy, IT odborníky a ředitele správ. Je zaměřena na nové předpisy a správné provádění
ekonomických operací (rozpočtová pravidla, vnitřní finanční kontrola, cestovní náhrady, inventarizace majetku, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a další).
Bez připomínek
Oblast vzdělávání odborného personálu justice
Tato oblast je rozdělena do několika částí, a to na:
-

-

elektronizaci justice, která je zaměřena na podporu nových informačních systémů a
rozšíření znalostí stávajících systémů;
vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance, které má za úkol seznámit nové zaměstnance justice s prací v elektronických systémech, s vedením spisu podle v.k.ř., pracovněprávní postavení zaměstnanců justice a další s návazností na oblast průběžného vzdělávání;
realizační týmy a nové distribuce informačních systémů. Semináře jsou zaměřeny
především na rozšíření znalostí v oblasti informačních technologií jako je IS VKS, ISAS, CEPR ISVR a další. Cílovou skupinou je justiční personál soudů včetně správců
aplikací.

Mgr. P. Pukovec doporučil opravit u názvu semináře - str. 62 - uvedeno ELVIZ (elektronický trestní spis), nově ELVIZ (elektronická spisová služba).
Oblast vzdělávání neprávních disciplín – ostatní vzdělávání
Bez připomínek
Oblast odborného jazykového vzdělávání a mezinárodní spolupráce
V této oblasti ředitel Justiční akademie upozornil na velmi žádanou a úspěšnou jazykovou
vzdělávací akci tzv. „letní školu“, která se koná v měsících červenci a srpnu v Kroměříži, ve
spolupráci s Komorou soudních tlumočníků. Jedná se o intenzivní pětidenní prezenční jazykové kurzy s různým stupněm pokročilosti.
Mezi významné projekty patří spolupráce s Evropskou justiční vzdělávací sítí (EJTN European Judical Training Network). Justiční akademie tak může nabídnout zejména soudcům, nad
rámec běžného vzdělávání i vzdělávací akce se zahraničním prvkem. Jejich účast na mezinárodních vzdělávacích akcích je do stanovené výše a podle přesně stanovených pravidel
refundována z EJTN.
V letošním roce byl členský příspěvek v EJTN pro Justiční akademii zvýšen na 900 EUR
ročně.
Další vzdělávací akce probíhají ve spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) a s justičními akademiemi zemí V4 a Chorvatska.
V diskusi zazněl dotaz, jak se vyvíjí spolupráce české a slovenské Justiční akademie.
V odpovědi ředitel Justiční akademie sdělil, že se jedná o nejdůležitější partnerskou organizaci v rámci spolupráce justičních akademií. Dochází k pravidelné výměně účastníků vzdělá5

vacích akcí v Kroměříži a v Omšení. V současné době je se slovenskou Justiční akademií
realizován lingvinistický projekt zaměřený na německý a anglický jazyk.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání ve spolupráci s tuzemskými partnerskými institucemi
JUDr. J. Brož k partnerským akcím doplnil, že jsou většinou sjednávány v průběhu roku, tedy
„ad hoc“. Tím se však mnohdy stává, že témata volená v rámci partnerských akcí se prolínají
do akcí jako takových, a to zejména v oblasti civilního vzdělávání.
Bez připomínek
Usneseno:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávání na rok 2017“ jako celek s připomínkami, které
jsou uvedeny v „Zápisu“.
II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Radě byl ředitelem Justiční akademie předložen ke schválení materiál obsahující jmenný
seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční
akademie a dosud nebyli jako lektoři schváleni Radou Justiční akademie.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk k jejich stávajícímu platnému seznamu lektorů.
III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční
akademie

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční
akademie nad rámec schváleného vzdělávacího plánu“ na další období, které jsou již známy.
Po jedné vzdělávací akci je z oblastí „Civilního soudnictví“, „Ekonomie, finance a účetnictví
pro soudce a státní zástupce“ a z oblasti „Ostatního neprávního vzdělávání“. Dvě vzdělávací
akce jsou z oblasti „Trestního vzdělávání“.
Usneseno:
Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce; tento schválený návrh tvoří doplněk ke
stávajícímu plánu vzdělávání.
IV.

Projednání připomínek členů Rady JA k „Bílé knize“ justice

Ředitel Justiční akademie informoval o připomínkách - námětech členů Rady k materiálu
„Bílá kniha justice - kapitola O vzdělávání“, které byly v daném termínu v červenci 2016 zaslány Ministerstvu spravedlnosti ČR k následnému projednání. Kapitola Bílé knihy „O vzdělávání“ a konkrétní návrhy na změny v jejím fungování je totiž pro Justiční akademii naprosto
zásadní strategický materiál pro její další činnost.
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Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk poděkoval členům Rady, kteří přispěli svými
náměty k „Bílé knize“ s tím, že připomínky k této kapitole byly získány i z jiných zdrojů a tuto
kapitolu nelze z mnoha příčin oddělit od ostatních kapitol z důvodu jejich provázanosti.
Konečná verze kapitoly „O vzdělávání“ je stále ve stádiu rozpracovanosti, avšak Ministerstvo
spravedlnosti ČR počítá s tím, že po jejím dokončení bude finální verze dána Radě Justiční
akademie znovu k připomínkám.
V této souvislosti ředitel Justiční akademie nabídl Ministerstvu spravedlnosti ČR další spolupráci při tvorbě Bílé knihy, zejména co se týká provozních informací, jak Justiční akademie
funguje, jaká jsou její specifika, návaznost na rozpočet, provoz a její financování.
V.

Projekty JA financované ze zdrojů EU na rok 2017- průběžná informace

O těchto projektech informoval ředitel Justiční akademie již v loňském roce. Jedná se o dva
velké projekty financované ze strukturálních fondů EU, operační program „Zaměstnanost
2014 – 2020“, a to „Ekonomické vzdělávání justice“ a „Rozvoj v oblasti měkkých kompetencí,
manažerských dovedností a zavádění personálních procesů v justici“. Příprava projektů, na
rozdíl od minulých období, je mnohem složitější a časově náročnější. Ačkoliv je již devět měsíců od schválení projektů Ministerstvem spravedlnosti ČR, i nadále probíhají jednání na
Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dochází zejména k vyjasňování terminologie a vůbec
pochopení specifik justičního vzdělávání a formálních požadavků na evidenci atp. V nejbližší
době by měly být podány konečné projektové žádosti MV ČR ke schválení. Jejich celková
výše dosahuje 23 mil. Kč.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk potvrdil, že spolupráce s Justiční akademií
probíhá operativně. Prodlevu spatřuje, stejně jako ředitel Justiční akademie, zejména
v dalších subjektech, které se k těmto projektovým záměrům vyjadřují. Konečné stanovisko
k projektům bude vydávat Ministerstvo vnitra ČR.
Usneseno:
Rada bere informaci náměstka ministra Mgr. M. Fraňka a ředitele Justiční akademie Mgr. F.
Glotzmanna k projektovým záměrům ze strukturálních fondů EU na vědomí.
VI.

Opakovaná žádost o spolupráci od Unie spolků insolvenčních správců

Unie spolků insolvenčních správců v čele s její předsedkyní Mgr. Ing. Evou Hepperovou se
obrátila na ředitele Justiční akademie s opětovnou žádostí o možnost uzavření rámcové
partnerské smlouvy o spolupráci, na jejímž základě by pořádali partnerské vzdělávací akce,
za účasti i zástupců resortu justice. V žádosti je zejména poukazováno na uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou o spolupráci s totožnou profesní skupinou, a sice s Asociací insolvenčních správců. Ta na základě této smlouvy jedenkrát měsíčně užívá prostory pracoviště Justiční akademie v Praze k pořádání partnerských vzdělávacích akcí za účasti soudců a státních zástupců, avšak v omezeném počtu 30 osob z řad justice.
V této souvislosti se proto ředitel obrátil na Radu s dotazem, zda podporovat toto další komerční vzdělávání insolvenčních správců. Zastává však své stanovisko ze zasedání Rady ze
dne 26. 2. 2016, že v současné době je kapacita (obsazenost) Hybernské 18 zcela naplněna
závaznými vzdělávacími akcemi podle Radou schváleného vzdělávacího plánu jak na letošní, tak i příští rok. Problém však spatřuje v komunikaci mezi oběma organizacemi, které by
se měly domluvit na vzájemné partnerské spolupráci a tím i na podílech termínů pro své
vzdělávací akce. Spolupráce s Asociací insolvenčních správců probíhá zcela bez problémů.
V bohaté diskusi bylo řečeno, že Justiční akademie by neměla být půdou pro řešení sporů
uvnitř jednotlivých profesních skupin, rozpory by si měly tyto skupiny vyřešit zejména mezi
sebou. Spolupráce Justiční akademie by měla probíhat zejména s velkými profesními komorami (insolvenční správci svou vlastní profesní komoru nemají) a s ohledem na kapacitní
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možnosti prostor pražského pracoviště Justiční akademie. Ty jsou však pro letošní i příští rok
zcela vyčerpány.
Usneseno:
Rada nedoporučuje uzavřít další partnerskou smlouvu se stejnou profesní skupinou insolvenčních správců (Unie spolků insolvenčních správců - Mgr. Ing E. Hepperová), a to především z kapacitních důvodů; do budoucna však není vyloučena možnost přezkumu tohoto
usnesení.
VII.

Různé

1)
Ředitel Mgr. F. Glotzmann požádal Radu o vyjádření k organizačnímu problému s
předčasným hromadným odchodem účastníků u vícedenních seminářů. Neděje se tak u
všech cílových skupin, ale pouze u soudců. V předloženém písemném materiálu je k dispozici výčet několika seminářů od měsíce června letošního roku i s konkrétními počty účastí
od prvního dne konání do posledního dne konání semináře. Nelze předpokládat, že masivní
odchody byly způsobeny programem či lektorským obsazením dané vzdělávací akce, neboť
evaluační listy vykazovaly velmi dobré hodnocení po všech stránkách.
Ředitel proto navrhl, zda by se tomuto jevu nedalo zamezit vydáváním potvrzení o účasti na
konci semináře (tato praxe již tady v minulosti byla) nebo podepisováním prezenční listiny až
na konci vzdělávací akce či od určité hodiny. Je možné také zvážit variantu podepisování
prezenčních listin u vícedenních seminářů každodenně.
V diskusi JUDr. F. Ištvánek upozornil na třetí uvedenou akci „Výjezdní školení Městského
soudu v Praze“, která by měla být řešena zejména managementem Městského soudu
v Praze, jelikož se jedná o akci pořádanou na jejich žádost a jimi.
JUDr. J. Brož přidal informaci o zkušenostech Advokátní komory, která u školení svých koncipientů provádí prezenci jak na počátku, tak i na konci školení, což se osvědčilo.
Mgr. P. Pukovec a někteří další členové Rady poukázali na to, že se jedná o pracovní cestu
a každý na pracovní cestě by si měl plnit své pracovní úkoly, což je v tomto případě účast na
vzdělávací akci. O souhlas s výjezdem na pracovní cestu žádá sám účastník své nadřízené
a ti by měli být o problému s odchody informováni. Je otázkou, zda je vůbec možné takto
účastníky omezovat a jestli by tento krok zamezil předčasným odchodům ze vzdělávacích
akcí.
Bylo poukázáno také na to, že v minulosti vydávané certifikáty při odchodu se neosvědčily.
Jejich příprava probíhala s předstihem, tím nebyly aktuální a na poslední chvíli přihlášený
účastník měl problém certifikát obdržet.
V rámci diskuse ředitel Justiční akademie prezentoval svůj poznatek ze zahraničí, kde vše
probíhá elektronickou cestou. V přednáškovém sále je umístěn tablet, každý příchozí potvrdí
svůj příchod a při odchodu potvrdí svůj odchod. Pokud provede potvrzení jinak než ve smluvenou dobu, tak se mu nevytiskne certifikát a nemá potvrzenou účast na vzdělávací akci. Na
soudu personalistka tak vidí, že nebyl přítomen. Jako další zajímavost uvedl, že samy soudy
platí účast svých soudců vzdělávací organizaci, i když se jedná o stejný resort.
Usneseno:
Rada doporučila řediteli Justiční akademie napsat dopis adresovaný předsedům soudů
s informací o vyskytujícím se jevu předčasného opouštění vzdělávacích akcí před jejich
ukončením. Zároveň o této skutečnosti informovat předsedy soudů na jejich nejbližší poradě
předsedů soudů.
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2)
V rámci „Různého“ ředitel Justiční akademie Mgr. F. Glotzmann navrhl Radě uskutečnit jedno ze zasedání Rady v Kroměříži za účasti zástupců Rady slovenské Justiční akademie (I. pololetí 2017).
V diskusi byl tento návrh přijat a Rada doporučila řediteli kontaktovat management slovenské
Rady Justiční akademie.
Usneseno:
Rada doporučila řediteli Justiční akademie připravit návrh společného zasedání Rad slovenské a české Justiční akademie v časovém horizontu do konce I. pololetí 2017.
3)
Na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti ČR a v souvislosti s novým nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o
zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy byl do plánu vzdělávání na rok 2017 zařazen seminář „Elektronické dokumenty, elektronické podpisy,
elektronické doručování a elektronické právní jednání“. Lektorem semináře bude Mgr. F.
Korbel, Ph.D.
Cílem semináře je seznámit účastníky s nařízením eIDAS, které upravuje většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické dokumenty a jejich
právní relevanci až po elektronické doručování. Nařízení se dotýká jak soukromé, tak i veřejné sféry.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitele Justiční akademie a k písemnému materiálu „elDAS“ na vědomí.
4)
JUDr. F. Ištvánek se dotázal ředitele Justiční akademie, jak se vyvíjí situace kolem
možné dislokace pražského pracoviště Justiční akademie a jaká je v této souvislosti její perspektiva.
V odpovědi Mgr. F. Glotzmann sdělil, že žádnými novými informacemi nedisponuje. Pouze
sdělil, že má ústní příslib od předsedy Městského soudu v Praze JUDr. L. Vávry, že pražské
pracoviště Justiční akademie zůstane v neměnné podobě a že prostory budou ponechány k
jejich výhradnímu užívání pro vzdělávání včetně jeho zázemí.
V reakci na tento dotaz náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk odpověděl, že žádné nové informace v tomto směru nemá. Doposud není jasné, jak by dislokace jednotlivých
složek resortu justice měla probíhat. Podle něj by dílčí kroky mohly být „nešťastné“ ve vztahu
k celkovému řešení. Přislíbil však, že celou záležitost prověří na příslušných odborech Ministerstva spravedlnosti ČR a že bude ředitele i Radu informovat.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 2. prosince
2016 (pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.
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Předložené materiály:
-

Návrh plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2017
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Písemná informace „Hromadné opouštění seminářů před koncem vzdělávacích akcí“
Písemná informace o semináři elDAS-nové nařízení Evropského parlamentu

Zápis zpracovala: Renata Korábová

Schválil: prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
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