Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 6. 10. 2008
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. Z. Koudelka, Ph.D.
JUDr. M. Tomková

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
Ing. L. Mazák

Program:

I.

Projednání vzdělávacího plánu na rok 2009

II.

Seznámení se s organizačními změnami (zákon č. 314/2008 Sb., účinnost

Justiční akademie
Justiční akademie

1. 10. 2008)
III.

Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal členy Rady Justiční akademie, jakož i
hosty JUDr. D. Kovářovou, ředitelku Justiční akademie a Ing. L. Mazáka, ekonomického
náměstka Justiční akademie. Konstatoval, že Rada je podle listiny přítomných způsobilá jednat
a usnášet se (přijímat rozhodnutí). Po dohodě s JUDr. D. Kovářovou došlo k rozšíření programu
zasedání Rady v bodě Různé.
I.

Projednání vzdělávacího plánu na rok 2009

Prof. JUDr. J. Švestka poděkoval všem pracovním skupinám za práci, kterou vynaložily při
přípravě vzdělávacího plánu na rok 2009. Upozornil však, že v předloženém materiálu chybí
vzdělávací plán týkající se jazyků a evropského a komunitárního práva. (Po vysvětlení JUDr. D.
Kovářové, že v tomto směru došlo k nedopatření; bylo přislíbeno, že členům Rady bude
chybějící materiál rozeslán dodatečně).
Poté předseda Rady vyzval vedoucí pracovních skupin k charakteristice a informaci o
jednotlivých oblastech.
Za pracovní skupinu pro oblast civilního soudnictví bylo

Usneseno:
Při tématech z oblasti občanského práva hmotného
-

Přihlížet ve vhodných souvislostech k zásadám nového občanského zákoníku.
Soustavně vyhledávat soudce, kteří by byli v jednotlivých oborech poradci Rady i
Justiční akademie.
Klást důraz při tvorbě vzdělávacího plánu na současné změny a trendy v evropském
právu.

Za oblast trestního soudnictví bylo

Usneseno:
1) Z podnětu MV ČR zařadit do vzdělávacího plánu jednodenní seminář
„Obchodování s lidmi“, který se bude konat v Praze

na téma

2) Z podnětu JUDr. J. Brože rozšířit u semináře „Zajištění osob, věcí a jiných majetkových
hodnot, výkon zajištění a správa zajištěného majetku při domovních prohlídkách“
lektorský sbor o lektora z ČAK
3) Z podnětu JUDr. S. Rizmana u semináře „Dokazování v trestním řízení, znalecká
problematika“ vyškrtnout jako přednášejícího JUDr. Hrachovce.
V oblasti správního soudnictví bylo

Usneseno:
-

Vzdělávací plán v případě změn je třeba konzultovat s NSS ČR
ředitelce Justiční akademie se ukládá zajistit hodnocení odborné úrovně jednotlivých
seminářů a jejich lektorů a využít poznatky pro příští tvorbu plánu

V oblasti insolvence bylo
Usneseno:
Zařadit jednodenní seminář z problematiky insolvence
nezabývají.

pro ty soudce, kteří se jí speciálně

Z oblasti ostatního vzdělávání bylo
Usneseno:
-

Prověřit potřebu konání semináře „Systematický výcvik znalostí a dovedností v práci
s výpočetní technikou“
Přesněji vymezit obsah semináře „Kurz pro soudní vykonavatele“.
Prověřit označení a návaznost u seminářů „Komunikace s médii II“ (chybí „Komunikace s
médii I.)

Další vzdělávání VSÚ
V diskusi byl vysloven názor zkrátit u semináře „Účetní doklady před soudem“ 2 běhy po 4
dnech na 1, maximálně 2 dny.
Usneseno:
Zařadit v posledním běhu pro VSÚ, asistenty a tajemníky soudců závěrečné 3denní
soustředění.
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Závěrečné usnesení:
Rada schvaluje výchovně vzdělávací plán na rok 2009 s připomínkami a podněty, které zazněly
v diskusi a jsou součástí tohoto zápisu v dílčích usnesení.

II.

Informace organizačních změnách zákona (zákon č. 314/2008 Sb.,)

Usneseno:

Rada bere na vědomí informaci o novele zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.
Ředitelka Justiční akademie JUDr. D. Kovářová předloží první návrh na vnitřní
organizaci Justiční akademie v návaznosti na tvorbu nového Statutu k diskusi na
prosincovém zasedání Rady.
III. Různé

1.

Pololetní zpráva o činnosti Justiční akademie

Usneseno:
Rada Justiční akademie bere „Zprávu o činnosti“ na vědomí.
2. Seznam lektorů přednášejících v Justiční akademii
Radě byl ředitelkou Justiční akademie JUDr. D. Kovářovou předložen písemný seznam lektorů,
kteří jsou v současné době vedeni v databázi Justiční akademie (bylo upozorněno na
nedokonalost této databáze např. někteří lektoři jsou uvedeni dvakrát z důvodu změny titulu).
V případě, že bude zapotřebí jmenovat lektora ad hoc, ředitelka Justiční akademie JUDr. D.
Kovářová projedná návrh na jmenování s předsedou nebo místopředsedou Rady Justiční
akademie s tím, že toto jmenování bude dodatečně projednáno na nejbližším zasedání Rady.
Usneseno:
Rada schvaluje souhrnný seznam lektorů s tím, že bude provedeno bližší určení lektorů a
předloží ho Radě ke schválení na některém z jejích příštích zasedání.

3. Projednání postupu Justiční akademie ve věci zrušení pracoviště ve Stráži pod
Ralskem
Po projednání s MSp ČR JUDr. D. Kovářová navrhuje zrušit dislokované pracoviště ve Stráži
pod Ralskem k 31. 12. 2008. Důvodem je nízká vytíženost pracoviště co do objemu seminářů
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v poměru k vynaloženým nákladům. V současné době je na tomto pracovišti vedeno 5
zaměstnanců. Počítá se s tím, že dva z nich obdrží výpověď z organizačních důvodů (A.
Doušová – dlouhodobá nemoc, L. Borovička – rodinné důvody a bydliště ve Stráži). PaedDr.
P.Cicvárek bude převeden na pracoviště do Prahy, M. Martinček, který se zabývá grafikou,
webovými stránkami bude střídavě působit v Praze a ve Stráži, řidič Milan Novák, důchodce,
pracovní smlouva končí 31. 12. 2008).
S GŘ VS je projednána dohoda o zapůjčování prostor Justiční akademii
vzdělávací akce.

pro její případné

Usneseno:
Schvaluje se navrhovaný postup ředitelky Justiční akademie, JUDr. D. Kovářové,
zrušení pracoviště ve Stráži pod Ralskem k 31. 12. 2008.

ve věci

4. Bakalářské studium
K předloženému materiálu zpracovaného managementem Justiční akademie její ředitelka JUDr.
D. Kovářová doplnila, že v současné době dochází k útlumu kvalifikačního vzdělávání VSÚ.
Rozběhl se 2. a 3. ročník tříletého vzdělávání. Od nového roku je vypsané jednoleté zkrácené
studium. Jeden běh bude probíhat v Kroměříži, druhý běh v Praze - Na Květnici.
V červnu letošního roku byl schválen akreditační program PF v Olomouci, kde se již
uskutečnily zápisy do I. ročníku (jde o 70 osob). Převážná část přihlášených je z řad pracovníků
z justice. Lektorský sbor je zajišťován jak vlastními zaměstnanci Justiční akademie, tak
externími lektory a lektory z právnické fakulty. Současně se, ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brně, připravují akreditační podklady pro distanční formu studia, to se projeví v
činnosti Justiční akademie (finančně, prostorově tak i personálně).
V rámci diskuse někteří členové Rady vznesli dotaz, zda je pro Justiční akademii ekonomicky
výhodné se podílet na této formě studia (prezenční a distanční), a proč studium není
zajišťováno pouze jednou právnickou fakultou.
V odpovědi bylo sděleno, že tím dojde ke značným finančním úsporám. Studium je rozděleno do
dvou právnických fakult v Olomouci a Brně především proto, že jedna právnická fakulta nemá
tolik finančních prostředků, aby mohla zajistit vzdělání pro dostatečný počet studentů. Vzhledem
k tomu, že přijatí uchazeči nebudou zaměstnanci justice jako doposud, ale budou studenti,
ušetřené finanční prostředky lze použít např. na stipendia v rámci justice.
Usneseno:
Rada bere zprávu o bakalářském studiu na vědomí
5. Nominace zástupců Justiční akademie do výběrových komisí na místa justičních a
právních čekatelů
Radě byl předložen materiál s nominací zástupců Justiční akademie do výběrových komisí na
místa právních čekatelů pro obvod Krajského státního zastupitelství v Plzni a na místa justičních
čekatelů v obvodu Krajského soudu. Navrhované složení je:
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JUDr. Kovářová Daniela
JUDr. Pospíšilová Soňa
JUDr. Tóthová Alena
JUDr. Pšenica Petr
PaedDr. Cicvárek Pavel

Usneseno:
Rada schvaluje nominaci zástupců Justiční akademie do výběrových komisí s tím, že
nedoporučuje nominaci JUDr. Petra Pšenici.

Členům Rady byla dána na vědomí informace ředitelkou Justiční akademie o novém logu, ke
kterému nyní probíhá jednání o ochranné známce.

Příští zasedání Rady Justiční akademie se uskuteční v první polovině měsíce prosince
2008 a to 12. 12. 2008 od 9,30 hod., s předpokládaným programem:
1)
2)
3)

Organizační struktura Justiční akademie ; spojeno s tvorbou nového Statutu
Vedlejší hospodářská činnost
Zatížení soudců – lektorů Justiční akademie

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
1) Výchovně vzdělávací plán na II. pololetí 2007 a I. pololetí 2008 včetně příloh:
- civilní soudnictví
- trestní soudnictví
- správní soudnictví
- Evropské a mezinárodní právo (zasláno dodatečně)
- Cizí jazyky (zasláno dodatečně)
- Další vzdělávání VSÚ, TS
- Plán vzdělávání pro justiční a právní čekatele
- „Doporučení Pracovní skupiny Ostatního vzdělávání“
2) Informace v souvislosti s novelou zákona č. 6/2002 Sb.
3) Pololetní zpráva o činnosti JA
4) Seznam lektorů
5) Návrh postupu JA ve věci zrušení pracoviště ve Stráži pod Ralskem
6) Bakalářské studium
7) Nominace zástupců JA do výběrových komisí na místa čekatelů

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:
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