Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 18. 1. 2008
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. V. Král
Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. M. Tomková
Mgr. J. Kozák

Hosté:

JUDr. PhDr. A. Komenda, Ph.D.
PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D.

Program:

I. Schválení Plánu vzdělávání Justiční akademie na II. pololetí roku 2008

Justiční akademie
Justiční akademie

II. Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal členy Rady Justiční akademie,
jakož i další hosty. Konstatoval, že Rada je podle listiny přítomných způsobilá jednat a
usnášet se (přijímat rozhodnutí).
I. Schválení Plánu vzdělávání Justiční akademie na II. pololetí roku 2008
Předseda Rady po svém krátkém úvodu vyzval JUDr. PhDr. A. Komendu, Ph.D. a PhDr. R.
Vystrčilovou, Ph.D., aby společně uvedli základní rysy Plánu vzdělávání JA pro II. pololetí
roku 2008.
Ředitel Justiční akademie nejprve poděkoval všem členům pracovních komisí Rady Justiční
akademie za práci vynaloženou při přípravě Plánu vzdělávání Justiční akademie na II.
pololetí roku 2008. Plán obsahuje veškeré náměty a připomínky které vzešly z pracovních
skupin. Forma zpracování je obdobná jako v minulém období.
PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D. poté podrobně informovala o plánovaných seminářích
začleněných podle jednotlivých oblastí do Plánu vzdělávání JA sestaveného na základě
požadavků jednotlivých cílových skupin z rezortu justice. Materiál byl koncipován tak, aby
bylo možné k jednotlivým oblastem vzdělávání přiřazovat související témata z oblasti
Evropského práva.
V oblasti civilního soudnictví je v plánu kladen důraz mj. na aktuální otázky vzdělávání
v insolvenci. Toto téma bylo zpracováno samostatně podle koncepčních materiálů MSp ČR a
za úzké součinnosti s JUDr. Z. Krčmářem a Mgr. J. Kozákem. Ze strany Justiční akademie
došlo k návrhu rozšíření počtu vzdělávacích akcí v oblasti insolvencí s cílem prohloubit
znalost účastníků vzdělávacích kurzů v této oblasti.. Počítá se s tím, že insolvence budou
samostatnou oblastí v rámci Plánu vzdělávání Justiční akademie.
Předkládaný plán vzdělávání Justiční akademie na II. pololetí 2008 u jednotlivých
vzdělávacích akcí zatím neobsahuje konkrétní termíny. Tyto budou doplněny po schválení
Plánu Radou Justiční akademie a po projednání s příslušnými přednášejícími - lektory.

Předseda Rady poté vyzval vedoucí pracovních skupin, aby v hlavních otázkách komentovali
práci jednotlivých pracovních skupin na Plánu vzdělávání Justiční akademie.
Prof. JUDr. Švestka, DrSc. poukázal na absenci 2 - 3 denních seminářů v Praze. Důvodem
však jsou zřejmě technické problémy, především ubytovací kapacity. To by mělo být
řešeno.
K tomuto ředitel Justiční akademie uvedl, že management Justiční akademie nemá námitek
proti konání vícedenních seminářů v Praze. Důvodem však jsou nezajištěné trvalé ubytovací
kapacity, proto nelze vícedenní semináře prozatím v Praze realizovat. V současné době
rozpočet Justiční akademie v Kroměříži s těmito náklady nepočítá.
JUDr. P. Kučera i někteří další členové Rady Justiční akademie vyjádřili názor, pokud plán
vícedenních seminářů v Praze bude limitován ubytováním, není možné ani v budoucnu tyto
semináře v Praze uskutečňovat. Umístění vzdělávacích akcí by nemělo být touto skutečností
podmíněno. Pokud by byla známa rozpočtovaná částka Justiční akademií v Kroměříži na
ubytování a související služby je možné vícedenní semináře realizovat, i když v omezeném
počtu. Bylo by proto vhodné, aby
Justiční akademie do budoucna tyto náklady
zakalkulovala.
JUDr. M. Kasíková, Ph.D. připomenula, že je nadále možné využívat ubytovacího zařízení
Na Květnici. Pokud by nebyl ze strany vzdělávaných o tento typ ubytování zájem, měli by mít
možnost si ubytování samostatně zajistit.
V odpovědi PhDr. R. Vystrčilová Ph.D. na tuto poslední připomínku sdělila, že je velmi
obtížné zajistit příslušný počet volných míst Na Květnici, jelikož ubytovací kapacita je
přednostně využívána Vězeňskou službou ČR. Upozornila na to, že doposud bylo
v omezené míře využíváno také ubytovací zařízení MV ČR Pyramida v Praze 6.
Pokud jde o umístění jednotlivých vzdělávacích akcí na webových stránkách JUDr. M.
Došková vznesla dotaz, proč jsou semináře pro správní soudce rozhodující v azylových
věcech uvedeny v rozdílném počtu i když jsou totožné, v mezinárodní oblasti 3 akce, ve
správní oblasti 2 akce. K tomuto bylo PhDr. R. Vystrčilovou, Ph.D. sděleno, že seminář
„Znalost prostředí kultur a náboženství - Balkán“ byl z původního navrhovaného termínu
podzim 2008 přeložen na 1. pololetí 2008, tj. 11. června 2008.
JUDr. M. Kasíková, Ph.D. doporučila, aby při umisťování Plánu vzdělávání JA na II. pololetí
2008 na webové stránky byla ze strany Justiční akademie, pro snadnější orientaci
potencionálních uživatelů, věnována pozornost správnému tématickému zařazení seminářů
do jednotlivých oblastí vzdělávání.
Za pracovní skupinu pro oblast civilního soudnictví JUDr. M. Kasíková, Ph.D. informovala
Radu o zapracování všech došlých připomínek do plánu vzdělávání včetně semináře
k otázkám „nájemních vztahů“.
Za oblast trestního soudnictví JUDr. F. Vondruška uvedl, že do plánu byly zařazeny
zejména semináře i k rekodifikaci trestního zákoníku. Počet těchto seminářů byl propočítán
tak, aby se mohl účastnit maximální počet zájemců. Konečná podoba lektorského sboru
bude určena na základě jednání NS ČR a NSZ ČR o možném proškolení dalších lektorů.
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Pokud jde o správního soudnictví JUDr. M. Došková doporučila, aby semináře pro
správní soudce rozhodující v oblasti azylových věcí, pokud to bude možné, nejen lektory
z oblasti teorie (v minulosti zajištěno lektory z MV ČR), nýbrž i lektory s praktickými
zkušenostmi z daného teritoria.

Ohledně vzdělávání v Evropském a mezinárodním právu, JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
rozvedla, že budou nadále probíhat vzdělávací semináře financované z projektů Evropské
unie. Stejně jako v minulém období jsou zařazeny i požadované semináře k provádění
důkazů, doručování do ciziny, k právní pomoci. Nově jsou do plánu zařazeny semináře
„Římské smlouvy“ a „Nařízení Brusel I“ za účasti českého lektora. Opakovaně proběhne
rovněž seminář „Práce s judikaturou“, který se setkal s velkým ohlasem.

Pokud jde o odborné jazykové vzdělávání PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D. informovala, že
ještě letos proběhne projekt, financovaný ze strukturálních fondů EU pro oblast odborné
jazykové výuky. V tomto směru lze využívat i distančních forem studia. V dalším období je
však třeba hledat i jiné vhodné projekty, ve kterých by mohla být Justiční akademie
partnerem, přitom jde o to využívat finanční podpory z projektů pro rozvoj vzdělávání.
V současné době, pokud chce Justiční akademie žádat o projekty z EU, což je třeba učinit
prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR.

JUDr. Š. Láznová k oblasti ostatního vzdělávání uvedla, že ze strany účastníků seminářů
je soustředěn zájem především na semináře pro výpočetní techniku, na komunikační
dovednosti a nově na „Kriminalitu mládeže a na mládeži“. Pro rok 2008 byl pro nedostatečný
zájem vyřazen kurz výpočetní techniky v programu „Lex Galaxy“. Kriticky konstatovala, že
dochází nežádoucně k rušení plánovaných akcí. Podle ohlasu je to způsobeno určením
místa konání ve Stráži pod Ralskem, to je namístě managementem Justiční akademie
prověřit.
Do budoucna JUDr. Š. Láznová doporučuje zabývat se budoucí orientací ostatního
vzdělávání. Jako podnětný se jeví návrh JUDr. Vondrušky zaměřit pozornost na vzdělávání v
oblasti rozvoje informačních technologií.
Pracovní skupina civilní části dalšího vzdělávání VSÚ zařadila do této oblasti nově dva
specializované semináře pro asistenty soudců, zaměřené na hmotné právo jakož i dvě
vzdělávací akce „Účetní doklady před soudem a práce s nimi“ a „Výpočetní technika
JUSTTARIF 3.387c“, (určené jak pro soudce, tak pro střední personál justice). JUDr. M.
Kasíková, Ph.D. dala k úvaze, zda by nebylo namístě zpřesnit cílovou skupinu u seminářů
pro asistenty soudců podle jejich profesního zaměření, (pro asistenty trestních soudců, pro
asistenty civilních soudců).
V reakci na tuto poznámku, JUDr. M. Došková uvedla, že by měl být zachován otevřený
přístup všem asistentům bez ohledu na jejich profesní zaměření, za předpokladu, že bude
volná kapacita.
Vzhledem k tomu, že postavení asistenta není zatím legislativně dostatečně vymezeno,
JUDr. F. Ištvánek doporučil uvést, že je do cílové skupiny „pro asistenty specializovaných
soudců“. Dále vyslovil pochybnosti nad počtem vzdělávaných čekatelů. Domnívá se, že
kapacita je předimenzována a počty by měly být výrazně sníženy.
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K přípravě justičních a právních čekatelů PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D. uvedla, že
k obsahové náplni jejich vzdělávání se mohly vyjadřovat všechny pracovní skupiny,
připomínky byly zapracovány. Další počty čekatelů lze ještě předpokládat v roce 2008. Do
budoucna se však budou jejich počty snižovat. Uvolněné kapacity budou moci být využity
mj. pro vzdělávání vyšších soudních úředníků.
V diskusi někteří členové Rady doporučili managementu Justiční akademie provést analýzu
potřeb rezortu a na jejím základě přistoupit k případné redukci počtu vzdělávaných čekatelů.
Ve výchovně vzdělávacím plánu je v prvním roce počítáno se 70 čekateli v prvním roce
přípravné služby, což se jeví jako nereálné. V této souvislosti někteří diskutující upozornili na
to, že se změnou koncepce vzdělávání čekatelů bylo u některých témat zrušeno oddělené
vzdělávání. Praxe však ukázala, že společné vzdělávání není vždy vyhovující.
V reakci na tuto diskusi PhDr. R. Vystrčilová, Ph.D. sdělila, že počty čekatelů budou
analyticky prověřeny a že kapacita tomu bude přizpůsobena.
JUDr. M. Kasíková, Ph.D. v této souvislosti požádala, aby v budoucnu byly koncepční
změny ve vzdělávání konzultovány s Radou.
Usnesení:
a)

Rada Justiční akademie po projednání schvaluje návrh Plánu vzdělávání JA na II.
polovinu roku 2008 tak, jak byl předložen, a to s připomínkami, které v průběhu
zasedání Rady zazněly a jež jsou součástí tohoto zápisu.

b)

Rada Justiční akademie doporučila řediteli Justiční akademie zabývat se, podle
vznesených připomínek, možností úpravy vzdělávacího programu pro justiční a
právní čekatele.

II.

Různé

1.

Ředitel Justiční akademie v Kroměříži JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. v další
agendě
uvedl předložený materiál „Stručná zpráva o výsledcích vzdělávání
zabezpečovaného Justiční akademií v Kroměříži 2006-2007“ s tím, že se jedná o dílčí
materiál „Zprávy o činnosti Justiční akademie za uplynulé období“.

V této souvislosti ředitel Justiční akademie požádal členy Rady Justiční akademie o případné
návrhy na náměty o její doplnění do 31. 1. 2008.
V této souvislosti JUDr. M. Kasíková, Ph.D. požádala ředitele Justiční akademie o zaslání
rozboru hodnotících listů seminářů členům Rady.

Usnesení:
Členové Rady Justiční akademie připraví připomínky ke „Stručné zprávě“ do 31. ledna 2008
managementu Justiční akademie.
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2.

JUDr. J. Brož požádal o vypracování a rozeslání přehledu členů Rady Justiční
akademie včetně kontaktů. Dále vznesl požadavek, zdali by nebylo možné stanovit
alespoň předběžný harmonogram konání zasedání Rady Justiční akademie.

Usnesení:

c)

Rada Justiční akademie naléhavě doporučuje řediteli Justiční akademie v dalším
období rozpočtovat náklady na konání vícedenních seminářů v Praze.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
1) Návrh Plánu vzdělávání Justiční akademie na II. pololetí 2008
2) Stručná zpráva o výsledcích vzdělávání zabezpečovaného Justiční akademií v
Kroměříži

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Předseda Rady:
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