Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 30. 6. 2009
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. F. Rizman
Mgr. J. Kozák
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc.

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
Ing. L. Mazák

Program:

I.
II.

Ministryně spravedlnosti ČR – ředitelka JA
pověřený zastupováním funkce ředitelky JA

Příprava vzdělávacího plánu na rok 2010
Informace o nových akcích dosud neprojednaných Radou JA na II. pol.
2009
1) Návrh na doplnění lektorského sboru
III. Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, jakož i hosty JUDr. D. Kovářovou, ministryni spravedlnosti ČR - ředitelku Justiční
akademie a Ing. L. Mazáka, pověřeného zastupováním funkce ředitelky Justiční akademie.
Konstatoval, že Rada je podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat
rozhodnutí).

I.

Příprava vzdělávacího plánu na rok 2010

Úvodem ministryně spravedlnosti ČR JUDr. D. Kovářová informovala Radu o snížení
rozpočtu pro resort justice na příští rok o cca 1,5 miliardy Kč. Snížení rozpočtu se dotkne i
Justiční akademie, z čehož mohou vyplývat i možné omezené škrty v oblasti vzdělávání
v Justiční akademii. Požádala členy Rady, zda by při přípravě vzdělávacího plánu na rok
2010 bylo možné přihlédnout k prioritám u vzdělávacích akcí. Pracovní skupiny by proto
měly z tohoto důvodu označit navrhované vzdělávací akce významné (1), méně významné
(2) a akce k případnému vyřazení (3). Tento postup by byl dodržen v případě, že by muselo
dojít k případné redukci vzdělávacích akcí.
Dále uvedla, že Ing. L. Mazák byl pověřen vypracováním návrhu úsporných opatření na rok
2010, především v oblasti provozní, (využitelnost budov v Kroměříži, regionálních učeben a
další.). K financování projektu vzdělávání „Budování minitýmů“ informovala o probíhajícím
jednání s pořádající agenturou o výrazném snížení ceny za tento projekt.
Předseda Rady Justiční akademie prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. seznámil členy Rady
s návrhem na ustanovení garantů pracovních skupin podle jednotlivých právních disciplín.
Jako doplňující informace k tomuto Ing. L. Mazák uvedl, že došlo k nárůstu objemu
vzdělávacích akcí oproti loňskému roku o cca 5 mil. Kč ve finančním vyčíslení. K redukci
vzdělávacího plánu by proto management Justiční akademie přikročil pouze v případě
akutního nedostatku finančních prostředků v jejím rozpočtu.
Konečný termín předání návrhu vzdělávacího plánu z jednotlivých právních disciplín
na rok 2010 Justiční akademii k dalšímu zpracování byl stanoven do 14. srpna 2009.

Ustanovení pracovních komisí pro vzdělávací plán


Semináře pro předsedy KS

Za Radu Justiční akademie:
JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
JUDr. P. Kučera
za Justiční akademii:


(určí Ing. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)

Civilní právo

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
JUDr. F. Ištvánek
prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
Za Justiční akademii:


Mgr. J. Dvořáček

jdvoracek@akademie.justice.cz
tel. 573 505 178

Mgr.V. Peštuka

vpestuka@akademie.justice.cz
tel: 573 505 164

Trestní právo

JUDr. F. Vondruška
JUDr. S. Rizman
JUDr. P. Kučera
JUDr. J. Brož
Za Justiční akademii:

V oblasti trestního práva Rada pracovní komisi doporučuje zaměřit se mimo jiné především
na vzdělávání v oblasti rekodifikovaného trestního zákona.


Správní právo

JUDr. M. Došková
JUDr. M. Tomková
Za Justiční akademii:

Mgr. V. Peštuka

vpeštuka@akademie.justice.cz
tel. 573 505 164

Mgr. L.Halouzkova
lhalouzkova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 154


Ostatní vzdělávání

JUDr. Š. Láznová
Za Justiční akademii:

PhDr. M. Kadlčík

mkadlcik@akademie.justice.cz
tel. 573 505 174



Komunitární a mezinárodní právo

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
Za Justiční akademii:


Mgr. J. Opravil

jopravil@akademie.justice.cz
tel. 573 505 175

Jazykové vzdělávání

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
Za Justiční akademii:

Mgr. J. Opravil

jopravil@akademie.justice.cz
tel. 573 505 175

Rada doporučila managementu Justiční akademie zvážit spolufinancování účastníků alespoň
u letních jazykových soustředění. JUDr. M. Kasíková, Ph.D. vypracuje návrh případného
útlumu a spolufinancování jazykových kurzů účastníky.


Vzdělávání VSÚ, tajemníků soudů, asistentů soudců

JUDr. V. Král
JUDr. M. Kasíková, Ph.D.

kvalifikační vzdělávání VSÚ
další vzdělávání VSÚ, asistentů, soudních tajemníků, soudních
vykonavatelů a jiné

Za Justiční akademii:

JUDr. S. Pospíšilová - kvalifikační vzděl. VSÚ
spospisilova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 130
PaedDr. P. Cicvárek - další vzdělávání VSÚ, asistentů,
soudních tajemníků, soudních
vykonavatelů a jiné
pcicvarek@akademie.justice.cz
tel. 224424466

Vzdělávání v insolvenčním právu
Mgr. J. Kozák
Za Justiční akademii:

JUDr. A. Tóthová

atothova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 123

Partnerské akce
JUDr. J. Brož
Za Justiční akademii:

PhDr. R. Vystrčilová

rvystrcilova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 185



Vzdělávání čekatelů

V oblasti vzdělávání čekatelů došlo ke značnému útlumu v přijímání nových uchazečů;
proto nebude vytvořena žádná zvláštní pracovní komise.
Ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářová k tomuto informovala, že Česká advokátní
komora ve spolupráci se Soudcovskou unií připravují v rámci partnerských akcí a ve
vzájemné součinnosti projekt pro vzdělávání čekatelů a advokátních koncipientů.
Elektronizace justice
Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. Š. Láznová
Za Justiční akademii:

členy do pracovní komise doplní management Justiční
akademie.

Rada doporučuje prověřit celkovou potřebu v oblasti vzdělávání elektronizace justice.

Diskuse ke vzdělávacímu plánu na rok 2009:
S ohledem na rozpočet Justiční akademie ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářová
navrhla Radě ke zvážení, zdali neponechat určitou volnou kapacitu pro ad hoc společensky
potřebné semináře. Poukázala na to, že v první polovině roku 2009 byla takto např.
proškolena nová problematika datových schránek, proběhly zkoušky insolvenčních správců.
Justiční akademie u takovýchto významných seminářů hledá složitě finanční prostředky ve
svém rozpočtu.
JUDr. V. Král upozornil v souvislosti s provizorním rozpočtem na počátku roku 2010 na
nutnost umístit do vzdělávacího plánu na I. čtvrtletí především významné (jedničkové) akce,
dokud nebude známa konečná podoba rozpočtu Justiční akademie.

Usnesení:
Rada projednala a schválila
a) ustanovení pracovních skupin ve složení, jak bylo uvedeno výše;
b) stanovení termínu
předání materiálů a výstupů z pracovních skupin Justiční
akademii do 14. srpna 2009;
c) návrhy pracovních skupin, které budou obsahovat pořadí akcí podle jejich
společenského a prioritního významu
d) doporučení vedení Justiční akademie vyčlenit určitou finanční částku na významné
semináře, které Justiční akademie uspořádá ad hoc;

II.

Informace o nových akcích dosud neprojednaných Radou JA na II.
pol. 2009
1. Předložený materiál členům Rady obsahuje semináře a akce, jejichž
uskutečnění se předpokládá ještě do konce roku 2009. Jedná se o akce
organizované nad plán r. 2009, které budou zajištěny finančními prostředky
z neuskutečněných seminářů rozpočtu Justiční akademie.
2. K návrhu semináře „Trestná činnost ve zdravotnictví“ Rada doporučuje
rozšířit počet účastníků o zástupce policie a zástupce státních zastupitelství.

Usneseno:
Rada projednala a schválila předložené navrhované semináře jako doplněk vzdělávacího
plánu na rok 2009.

1) Návrh na doplnění lektorského sboru
Radě Justiční akademie byl managementem Justiční akademie předložen materiál
obsahující „Návrh lektorů pro výuku řádného studia VSÚ“, návrh „Lektorů pro odborné
semináře a pro výuku jazyků“. K předloženému návrhu nebyly zásadní připomínky.

Usneseno:
Rada projednala a schválila navrhované lektory jako doplněk ke stávajícímu platnému
seznamu lektorů.

III.

Různé

1) Stanovení začátku a konce seminářů k rekodifikaci trestního práva
Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. na žádost pražského pracoviště Justiční
akademie přednesl Radě návrh na změnu konce trvání dvoudenních seminářů k rekodifikaci
trestního práva, a to z důvodu omezené provozní doby budovy Městského soudu (6,00 hod.
– 18,00 hod.). Navrhovaná změna se týká: první den budou semináře ukončeny nejdéle
před 17. hod. (namísto původně plánovaných 18. hod.), druhý den budou semináře
ukončeny cca ve 13. hod. (namísto původně plánovaných 12. hod.).
Po krátké diskusi byl návrh přijat a zároveň doporučeno do budoucna respektovat tuto
skutečnost při plánovaní seminářů do Prahy.

Usneseno:
Rada doporučila změnu začátku a konce seminářů k rekodifikaci trestního práva
plánovaných do Prahy.

2) Informace o systému přihlašování ASJA
Mgr. L. Havelová, personalistka-právník Justiční akademie poděkovala členům Rady za
součinnost při přípravě nového elektronického přihlašovacího systému ASJA. Personalisté
byli proškoleni a systém přihlašování byl uzpůsoben především podle připomínek
personalistů soudů. Členům Rady byl předložen informační leták (manuál), kde je uvedeno
desatero, jak se přihlásit. Mgr. L. Havelová při prezentaci požádala Radu o možné
vytipování seminářů zvláštního zřetele, které budou v přihlašovacím systému uvedeny jako
„doporučené Radou JA“. Časté dotazy účastníků seminářů se týkaly toho, jak postupovat
při převisu poptávky. V tomto případě bude rozhodovat předseda soudu ve spolupráci
s příslušnou personalistkou podle uvedené kvóty v přihlašovacím systému a rozhodne, kdo
z přihlášených účastníků se zúčastní kurzu. Justiční akademie bude mít tak přehled o
převisu a v návaznosti na rozpočet bude usilovat o uskutečnění dalšího semináře na dané
téma. Při nenaplnění poptávky kurzu bude přihlašovací systém uzavřen 2 dny před jeho
začátkem samotným.
Justiční akademie zajistila během svých seminářů informační kampaň, která proběhla na
soudech a dalších institucí resortu justice, které mají se systémem co do činění. V letních
měsících v časopisu „Soudce“ bude přílohou „manuál“ k ASJA.
Diskuse:
Po krátké diskusi bylo konstatováno, že systém je nastaven na 110 %, čímž je počítáno
s eventuálními omluvami z důvodu pracovního zaneprázdnění, nemoci a dalších důvodů.

Usneseno:
Rada vzala na vědomí informaci Mgr. L. Havelové k přihlašovacímu systému ASJA..

Příští zasedání Rady Justiční akademie se uskuteční ve dnech 26. 8. 2009 - 27. 8. 2009
v Kroměříži.
Na programu bude schválení vzdělávacího plánu na rok 2010 a jakož i návrh na další
strategii Justiční akademie v současných společenských podmínkách.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Návrh vzdělávacího plánu na rok 2010
Návrh vzdělávacích akcí na doplnění do plánu na rok 2009
Návrhy lektorů na doplnění lektorského sboru
Doplňující informace o systému ASJA
Plán výuky VSÚ na období 09/2009 – 01/2010
Přehled vzdělávání k datovým schránkám

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

