Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 26. 8. 2009
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. F. Korbel, Ph.D.
JUDr. F. Ištvánek
JUDr. F. Vondruška

Hosté:

Ing. L. Mazák

Program:

I. Projednání vzdělávacího plánu na rok 2010
II. Zpráva o činnosti Justiční akademie za I. pololetí 2009
III. Různé

pověřený zastupováním funkce ředitelky JA

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny členy Rady Justiční
akademie, jakoţ i hosta Ing. L. Mazáka, pověřeného zastupováním funkce ředitelky Justiční
akademie.
Konstatoval, ţe Rada je podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat
rozhodnutí).
Zpráva o činnosti Justiční akademie za I. pololetí 2009
Ing. L. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky Justiční akademie informoval Radu o
statistických údajích obsaţených v předloţené „Zprávě o činnosti Justiční akademie za I.
pololetí 2009“. Podle této zprávy v Justiční akademii absolvovalo vzdělávání 7406 osob
v 154 uskutečněných seminářích oproti 162 původně plánovaným; 14 akcí bylo zrušeno.
Zpráva obsahuje mimo jiné i srovnávací tabulky (profesní sloţení účastníků, geografické
členění posluchačů, gendrové sloţení účastníků). Co se týká nákladů na vzdělávací akce
podle rozpočtu letošního roku, budou všechny plánované akce finančně pokryty. V případě
zrušení některých akcí lze uskutečnit aktuální akce nad plán.
Vzdělávací akce které proběhly nad plán v první polovině roku 2009 se týkaly především
rekodifikace trestního práva a datových schránek. V rámci činnosti Justiční akademie byly
vykonány i zkoušky insolvenčních správců. Vlastní realizace těchto zkoušek proběhla
v Justiční akademii v Kroměříţi, a to jak písemné testy, tak i ústní část; Na pracovišti v Praze
probíhala pouze ústní část zkoušek.
Partnerské akce se uskutečnily na základě uzavřených smluv s profesními komorami s tím,
ţe se budou realizovat formou společných akcí, kterých by se účastnili jak pracovníci justice,
tak pracovníci profesních komor. Při jejich financování v budoucnu bude Justiční akademie
striktně trvat na podílové účasti, a to podle počtu účastníků z konkrétních partnerských
stran. Nevylučuje se však moţnost jiné dohody na participaci nákladů těchto vzdělávacích
akcí
V této souvislosti Ing. Mazák upozornil, ţe Justiční akademie jako organizační sloţka státu
musí striktně dodrţovat rozpočtovou kázeň. Proto se jeví jako problematické vyuţití moţnosti
zavedení účastnických poplatků. Projevila se i snaha od partnerských subjektů vyuţít jména
a prostor Justiční akademie.

JUDr. J. Broţ zastupující v Radě Českou advokátní komoru obecně poznamenal, ţe se
většinou jedná o vyváţené partnerské akce. Pokud se jedná o semináře pořádané ČAK
zejména v Brně, ČAK umoţňuje zpravidla několika osobám z rezortu justice účast bezplatně.
Pokud by se však zvýšil zájem o semináře pořádané Českou advokátní komorou v Brně,
muselo by se o nějaké formě participace jednat.
Někteří členové Rady poukázali na to, ţe je nutné se zamýšlet nad efektivitou vynaloţených
prostředků na tyto semináře, a to nejen z hlediska zájmů vysílající organizace, nýbrţ i
z pohledu Justiční akademie.
Pokud jde o zkoušky insolvenčních správců Ing. L. Mazák doplnil některé statistické údaje
uváděné ve „Zprávě“. Počet přihlášených k písemným zkouškám byl v roce 2008 nízký.
V letošním roce však došlo k výraznému nárůstu. Písemné části zkoušky se v I. pololetí
2009 zúčastnilo 248 zájemců, z nichţ 163 uspělo (úspěšnost byla 66%). K ústním zkouškám
bylo pozváno 185 uchazečů (někteří uchazeči byli pozváni na ústní část zkoušky ještě i
z roku 2008); Dostavilo se 138 osob přičemţ zkoušku sloţilo 102 uchazečů (úspěšnost je
74%).
MSp ČR hodlá rozšířit okruh otázek pro písemné testy (doposud však nebyly doručeny). Jde
o jejich umístění do testovacího systému bez dalších vedlejších nákladů. Kdyţ by ve II.
pololetí došlo k výraznému nárůstu zájemců o sloţení zkoušky, písemné testy ze strany
Justiční akademie lze plně zajistit. V takovémto případě však můţe nastat problém při
stanovení termínů ústních zkoušek, a to z důvodu nedostatečných kapacit zkušebních
komisí. Sloţení ústních zkoušek by mělo proběhnout do 3 týdnů od sloţení zkoušky
písemné.
K dotazu JUDr. J. Broţe na zkoušky zvláštních insolvenčních správců, bylo sděleno, ţe jsou
plně v kompetenci MSp ČR a ţe v Justiční akademii probíhá pouze faktická realizace.

Usneseno:
Rada projednala a schválila „Zprávu o činnosti Justiční akademie za I. pololetí 2009“.

I. Projednání vzdělávacího plánu na rok 2010
Předseda Rady po krátkém vstupním úvodu vyzval Ing. L. Mazáka, aby stručně zdůraznil
základní rysy předloţeného plánu vzdělávání na rok 2010. Ing. L. Mazák upozornil na to, ţe
plán je rozdělen, kromě nových oblastí, také podle priorit do 3 skupin (významné, méně
významné a k případnému vyřazení). Pravil, ţe v kaţdé pracovní skupině byl tento způsob
dodrţen. Celkový počet vzdělávacích akcí je na úrovni roku 2009. Jejich případné navýšení
či sníţení je odvislé od výše rozpočtu Justiční akademie pro rok 2010.
Ing. L. Mazák dále informoval Radu o jednání managementu Justiční akademie s MVČR na
jejich ţádost. MVČR byla vznesena ţádost uskutečnit nad plán v roce 2010 aktuální seminář
na téma „Extremismus“. MVČR zároveň nabídlo úzkou součinnost při stanovení obsahu
semináře a lektorského sloţení.
JUDr. M. Došková upozornila na to, ţe je zjištěn zájem nejen o uvaţované vzdělávání
v oblasti terorismu, ale i o vzdělávací akce na téma právo shromaţďovací nebo rušení
volebních stran. Nabídla moţnost konat jednodenní akci na toto téma v budově Správního

soudu ČR, s kapacitou sálu pro 120 posluchačů, seminář by mohl být otevřen pro širší okruh
zájemců z rezortu justice.
Poté předseda Rady vyzval vedoucí nových pracovních skupin ke krátké charakteristice a
informaci o jednotlivých oblastech.
Při tvorbě plánu pro oblast civilní práva byla podle JUDr. M. Kasíkové, Ph.D. pozornost
směřována především k aktuálním novelám základních předpisů, ale i novým právním
úpravám. V této oblasti informovala o určité redukci akcí, které se kaţdoročně opakují, a
jakoţ i o redukci vícedenních akcí a jejich nahrazení jednodenními, a to v Praze.
K dotazu na určitou moţnost rozšířit semináře k občanskému soudnímu řádu JUDr. M.
Kasíková, Ph.D. poukázala na to, ţe tato tématika je jak v letošním roce, tak v roce 2010
dostatečně zastoupena. Jsou plánovány třídenní semináře pro soudce soudů prvních stupňů
(kaţdý cca pro 100 osob), dále pro soudce odvolacích soudů i pro začínající soudce. Přesto
je nutné této oblasti, kde přibývá novot např. datové schránky věnovat zvýšenou pozornost.
JUDr. P. Kučera a JUDr. S. Rizman za oblast trestního práva uvedli, ţe při plánovaní
vzdělávacích akcí na rok 2010 se pracovní skupina soustředila celkem přirozeně především
na novelu trestního zákona, zároveň však upozornili na moţný problém při financování
dalších témat z trestního práva, tedy konkrétně na terorismus, extremismus, korupci. Pokud
by rozpočet Justiční akademie v příštím roce jejich uskutečnění umoţňoval a ze strany
účastníků byl projeven zájem, lze je doplnit.
V této souvislosti bylo obecně diskutováno a konstatováno, ţe bude nutné znát celkový
objem rozpočtovaných prostředků na rok 2010, který bude k dispozici. Následně
management Justiční akademie vyčíslí náklady na jednotlivé plánované semináře a o
výsledku bude informovat Radu. Ta ve svých pracovních komisích provede výběr těchto
seminářů.
V oblasti správního soudnictví došlo podle JUDr. M. Doškové rovněţ k výrazné redukci
vzdělávacích akcí. Plán je co do objemu poloviční oproti letošnímu roku. Pokud by se však
našla v rozpočtu Justiční akademie v roce 2010 finanční rezerva, nic nebrání tomu aktuálně
doplnit vzdělávací akce.
JUDr. M. Kasíková, Ph.D. ke vzdělávání v Evropském právu uvedla, ţe plán je rozdělen
do dvou samostatných plánů, a to na Evropské civilní právo a Evropské právo. Původní
návrh byl rozsáhlý, proto byl zredukován na několik jednodenních akcí. Ţádné z těchto akcí
jiţ nelze vyřadit. Zároveň upozornila na nově zařazenou akci do plánu, a to „Evropský
platební rozkaz a bagatelní věci“.
Tvorba vzdělávacího plánu v oblasti insolvence byla podle Mgr. J. Kozáka zaměřena na
akce opakujícího se charakteru, především na výměnu poznatků z praxe. Pracovní skupina
neoznačila ani jednu akci k případnému vyřazení, ponechala si však prostor pro případné
vyřazení u akcí „méně významných“. V plánu jsou zařazeny dva semináře, a to „Insolvenční
zákon - základy právní úpravy“ a „Insolvenční řízení s přeshraničními dopady“. Cílovou
skupinou jsou soudci, asistenti jakoţ i další zájemci z řad zaměstnanců soudů.
Ohledně vzdělávání v cizích jazycích JUDr. M. Kasíková, Ph.D. uvedla, ţe byla zhruba
polovina kurzů označena k případnému vyřazení.
V souvislosti s moţným nedostatkem finančních prostředků v rozpočtu Justiční akademie
v roce 2010, doporučili někteří členové Rady případně jazykové vzdělávání zcela zrušit.

K tomuto doporučení Ing. Mazák sdělil, ţe pověřil zaměstnance Justiční akademie provést
průzkum zájmu o jazykové vzdělávání především na soudech. Výsledek by měl být znám do
konce letošního roku. Rada bude poté o výsledku průzkumu informována na nejbliţším
zasedání.
Oblast „ostatní vzdělávání“ byla rozdělena na dvě části, a to aplikovaná psychologie a
elektronizace justice. Podle JUDr. Š. Láznové není název elektronizace justice pro
uskutečňované vzdělávání v Justiční akademii adekvátní, Proto navrhla pouţívat termín
„práce s výpočetní technikou“. Domnívá se, pokud by měl být pouţíván nadále termín
„vzdělávání v oblasti elektronizace justice“, je pro příští období zapotřebí určit, co by takovéto
vzdělávání mělo obsahovat a na co se zaměřit.
V diskusi bylo některými členy Rady doporučeno neupouštět od původního termínu, jelikoţ
sem lze zařadit problematiku datových schránek, elektronického platebního rozkazu,
systémových certifikátů, elektronického spisu a jiné. Jako vhodný postup se jeví vzdělávání
vybraných zaměstnanců soudů a institucí rezortu justice, kteří poznatky následně přenesou
na své zaměstnance. Nelze opomíjet fakt, ţe do praxe jsou v poměrně krátkých intervalech
uváděny nové aplikace stávajících systémů, které se musí proškolovat.
V návaznosti na tuto diskusi Ing. L. Mazák konstatoval, ţe některé semináře z oblasti
ostatního vzdělávání jsou rušeny vzhledem malému zájmu účastníků. Navrhl proto Radě ke
zváţení zařadit prvky z ostatního vzdělávání (základy psychologie, komunikace s médii a
další) do předem vytipovaných seminářů. Vzhledem k tomu, ţe lektorem u většiny seminářů
z ostatních druhů vzdělávání je zaměstnanec Justiční akademie, je moţné tyto bloky zařadit
do vybraných seminářů bez omezení lokality konání.
JUDr. V Král k problematice elektronizace justice o informaci k „datovým schránkám“, doplnil,
ţe firma CCA vypracovala manuál zaměřený na uţivatele datových schránek. Justiční odbor
Ministerstva spravedlnosti ČR má k dispozici program jednotlivých školení, do kterého je
zařazeno cca 400 osob. Program je zpracován tak, aby proběhl pokud moţná co nejdříve. Je
financován Ministerstvem spravedlnosti odborem informatiky. Doporučil proto managementu
Justiční akademie, aby si vyţádal na odboru informatiky MSp ČR informaci a podklady
k tomuto vzdělávání s cílem zachovat kontinuitu.
Pokud jde o oblast vzdělávání právních a justičních čekatelů Ing. L. Mazák nejprve
upozornil členy Rady na změnu. Na místo JUDr. P. Pšenici tuto agendu převzala Mgr. et
Mgr. Lenka Halouzková. Vzdělávací akce pro tuto skupinu účastníků na rok 2010 jsou
naplánovány podle současného stavu, avšak bez znalosti výhledu MSp ČR do budoucna.
JUDr. V. Král upozornil v souvislosti s plánem vzdělávání pro čekatele, ţe jsou v něm jako
prioritní uvedeny všechny kurzy. Doporučil managementu Justiční akademie zváţit, zda
neoznačit prvních 7 kurzů k případnému vyřazení s ohledem zatím neobjasněných počtů
právních a justičních čekatelů. Při malém počtu čekatelů lze uvaţovat o zařazení právních a
justičních čekatelů do běţných cyklů vzdělávání. Upozornil na to, ţe takovýto postup je
realizován Českou advokátní komorou při vzdělávání advokátních koncipientů.
Rada uloţila managementu Justiční akademie prověřit výhledy počtu čekatelů v dalším
období a s výsledkem průzkumu seznámí Radu.
Závěrem Ing. L. Mazák přednesl krátkou informaci o studiu vyšších soudních úředníků.
Zkrácené studium VSÚ probíhá v Praze Na Květnici, závěrečné zkoušky se uskuteční v
lednu roku 2010. Zároveň dobíhá řádné studium VSÚ s ukončením studia v prosinci roku
2009 a závěrečnými zkouškami v srpnu 2010.

Od měsíce září letošního roku přechází bakalářské
právnických fakult v Brně a Olomouci.

studium VSÚ do kompetence

K tomu vznesla dotaz JUDr. M. Kasíková, Ph.D., zdali se neuvaţuje ještě o otevření dalšího
ročníku zkráceného studia s ohledem na převis poptávky nad moţnou kapacitou.
V odpovědi bylo Ing. L. Mazákem sděleno, ţe je uvaţováno o
zkráceného studia na přechodné období do roku 2013.

otevření kurzu tříletého

Usneseno:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávání na rok 2010“ podle připomínek a doplňků, které
jsou uvedeny v „Zápise“.
II. Různé:
Ing. L. Mazák dal na vědomí členům Rady stanovisko ředitelky Justiční akademie a
ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářové, která odvolala z funkce člena Rady Mgr. F.
Korbela a na návrh JUDr. P. Rychetského, předsedy Ústavního soudu České republiky
jmenovala do funkce nového člena Rady Mgr. Tomáše. Langáška.
Usneseno:
Rada vzala informaci o odvolání člena Rady a jmenování nového člena Rady na vědomí.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
1) Návrh vzdělávacího plánu na rok 2010
2) Zpráva o činnosti Justiční akademie za I. pololetí 2009
3) Návrhy lektorů na doplnění lektorského sboru

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

