Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 30. 4. 2010
Účast:

dle prezenční listiny

Omluveni:

JUDr. S. Rizman
JUDr. M. Kasíková, Ph.D.
Doc. JUDr. Z. Koudelka, Ph.D.
Doc. JUDr. J. Svatoň, CSc.

Hosté:

JUDr. D. Kovářová
Ing. L. Mazák
Mgr. L. Havelová

Program:

I.
II.

III.

ministryně spravedlnosti ČR
pověřený zastupováním funkce ředitelky JA
náměstkyně pro vzdělávání v Justiční akademii

Výroční zpráva za rok 2010
1) Informace o nových akcích roku 2010 doposud neprojednaných Radou
2) Projednání partnerských vztahů
3) Projednání koncepce vzdělávacích akcí v oblasti jazyků a IT
4) Informace k přihlašovacímu systému ASJA
5) Návrh na doplnění lektorského sboru v roce 2010
Různé
a) Ustanovení pracovních komisí pro tvorbu vzdělávacího plánu na rok
2011
b) Návrh na rozšíření regionálních pracovišť
c) Partnerská návštěva zástupců slovenské Justiční akademie
d) Personální změna ve složení členů Rady Justiční akademie

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 v souladu se Statutem a podle listiny přítomných způsobilá jednat a
usnášet se (přijímat rozhodnutí).
Jako zvláštní bod programu byly zařazeny písemné materiály „Systém přihlašování ASJA“ a
„Seznam nových lektorů“. Radou nebyly vzneseny námitky proti návrhu programu.
I.

Výroční zpráva za rok 2010

K tomuto bodu zasedání byla na žádost ministryně spravedlnosti a ředitelky Justiční
akademie přizvána náměstkyně Justiční akademie pro vzdělání Mgr. L. Havelová.
Po přijetí programu zasedání Rady Justiční akademie předal předseda Rady slovo ministryni
spravedlnosti a ředitelce Justiční akademie JUDr. D. Kovářové, která Radu informovala o
„Výroční zprávě za rok 2009“. Zároveň se členům Rady omluvila za určité nedopatření, ke
kterému došlo při vkládání statistických údajů do zprávy. Na místo údajů roku 2009 byly na
straně osmé až třinácté vloženy statistické údaje z roku 2008. Správné statistické údaje byly
členům Rady přímo na zasedání dodatečně předloženy.

Z těchto statistik vyplývá, že se v Justiční akademii uskutečnilo 540 vzdělávacích akcí
s celkovým počtem 16 997 účastníků.
JUDr. D. Kovářová a management Justiční akademie zároveň požádali Radu o doporučení,
s jakými statistickými údaji pracovat, které údaje sledovat, aby byly využitelné i v dalším
období.
Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. navrhl s ohledem na určité nedopatření
vyjádřit se na dnešním zasedání jen předběžně k některým částem zprávy s tím, že výroční
zpráva jako celek bude projednána na příštím zasedání Rady.

V diskusi vystoupili:
JUDr. Š. Láznová vznesla dotaz, zda je pracováno s údajem o neomluvených absencích
účastníků. Vyjádřila se též k nižšímu procentuálnímu podílu státních zástupců (cca 20%)
oproti 30% soudců z celkového počtu vzdělávaných v Justiční akademii. Domnívá se, že
tento nižší podíl účasti státních zástupců na vzdělávacích akcích je do určité míry ovlivňován
rozhodnutím vedoucích státních zástupců.
Ing. L. Mazák vzápětí odpověděl, že se tato data Justiční akademie zatím nesledovala, což
bude napraveno.
JUDr. F. Ištvánek se obrátil na management Justiční akademie s dotazem, zdali je možné
určit, jaký je podíl účasti trestních a civilních soudců a jaký je podíl účasti soudců
prvostupňových a soudců odvolacích z celkového počtu vzdělávaných soudců.
JUDr. V. Král upozornil na chybějící informace o provozu regionálních pracovišť, které byly
zřízeny v každém kraji z prostředků Phare bývalým ředitelem PhDr. J. Pachmanem. Není
jasné, zdali doposud fungují, zda se s nimi nadále počítá, jaký mají podíl na vzdělávací
činnosti Justiční akademie, zda tato pracoviště akademii ekonomicky zatěžují a jak je
ekonomicky zajištěn jejich současný provoz s výhledem do budoucna.
K tomuto dotazu Ing. L. Mazák sdělil, že kromě pracoviště Praha není žádné regionální
pracoviště personálně obsazeno. Jedná se pracoviště umístěná v budovách soudů. Jediné
provozní náklady jsou spojené s cestou lektorů do místa určení a lektorným.
Odpověď doplnila ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářová tím, že do krajů jsou
umisťovány vzdělávací akce, doposud však v malém počtu.
JUDr. F. Vondruška upozornil i na možnost paralelního vzdělávání, a to formou
poskytovaných prezentací lektory, zveřejňovaných na webových stránkách Justiční
akademie. Jsou tak dosažitelné pro vzdělávání jak soudcům, tak i státním zástupcům.
V reakci členů Rady na vystoupení ministryně spravedlnosti a ředitelky Justiční akademie
JUDr. D. Kovářové medializovat „Výroční zprávu za rok 2009“ zaznělo, že Justiční akademie
není jedinou vzdělávací institucí v rezortu justice. Vzdělávací akce probíhají i pod patronací
krajských soudů a dalších institucí. V této souvislosti bylo upozorněno i na absenci
stručných komentářů, poznámek a definic, které by přispěly k jednotnosti výkladů. Je
zapotřebí zpřesnit i pojmenování grafů. Statistické údaje by měly být doplněny několika typy
poznámek, definicemi a komentáři. U ekonomických ukazatelů chybí, v jakých řádech a
jednotkách jsou hodnoty rozpočtu vyjádřeny.
JUDr. F. Vondruška připomněl, že uvedená statistická data mohou být považována za
zkreslená, neboť v minulém období došlo k proškolení všech trestních zástupců
k rekodifikaci trestního zákona a proběhla školení k datovým schránkám. Domnívá se, že
teprve v dalším období bude možné relevantně sledovat potřebné statistické údaje.

Usneseno:
„Výroční zpráva za rok 2009“ spolu se vznesenými připomínkami bude znovu projednána
na příštím zasedání Rady.
II.

Informace o nových akcích dosud neprojednaných Radou

1)

Ing. L. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky Justiční akademie stručně
okomentoval písemný materiál „Akce uskutečněné nad plán v roce 2010“. Tyto akce se ve
větším měřítku uskuteční v regionálním pracovišti v Praze a jsou vyvolávány aktuální
potřebou soudů, státních zastupitelství a partnerských organizací.
Usneseno:
Schvaluje se Přehled akcí realizovaných nad plán roku 2010.
Partnerské vztahy

2)

Managementem Justiční akademie byla na základě doporučení Rady zpracována
„Jednoduchá pravidla pro tyto partnerské vztahy, která byla projednána s náměstkem
ministryně spravedlnosti JUDr. P. Staňkem a schválena ministryní spravedlnosti JUDr. D.
Kovářovou. Kritériem pro uskutečnění takovýchto partnerských seminářů jsou společná
témata a oblasti vzdělávání s druhým subjektem. Participace na nákladech probíhá podle
počtu účastníků, není-li ujednáno jinak. Ing. L. Mazák upozornil, že materiál není součástí
podkladů pro jednání.
Usneseno:
Byla vzata na vědomí informace Ing. L. Mazáka o průběhu partnerských akcí. Materiál
„Jednoduchá pravidla “ bude rozeslán všem členům Rady.
3) Projednání koncepce vzdělávacích akcí v oblasti jazyků a IT
a) Vzdělávání v oblasti jazyků
Materiál „Návrh na inovaci odborné jazykové výuky“ zohledňuje aktuální potřebu výuky
jazyků v rezortu justice, a to v úzké návaznosti na priority EU. Cílem inovovaného vzdělávání
je zaměřit se na specializovanou výuku odborné angličtiny, němčiny, francouzštiny pro cílové
skupiny (soudce a státní zástupce) podle jejich profesního zaměření. Podle složení cílových
skupin Justiční akademie nadále počítá s prezenční, distanční, případně kombinovanou
formou výuky (ta se dále dělí podle odborných znalostí a dovedností). Účastníci budou moci
využít i formu e-learningu a blended learningu. Návrh zahrnuje i možnost odborného
jazykového vzdělávání formou stáží v zahraničí za participace partnerských organizací.
V diskusi k návrhu na inovované jazykové vzdělávání členové Rady poukázali na chybějící
časový rozvrh vlastní realizace, není zohledněno členění na soudce a státní zástupce, kteří
studovali do roku 1990 a po tomto roce. Soudci a státní zástupci, kteří studovali po roce
1990 jsou lépe jazykově vybaveny, takže je třeba zvážit, zdali navrhovaná forma
prezenčního studia se jeví jako vhodná. Je potřeba se zabývat i finanční otázkou. Vzhledem
k tomu, že dochází k celkovým úsporným opatřením v rámci státních financí lze
předpokládat, že při omezení rozpočtu na vzdělávání bude v první řadě omezeno vzdělávání
v oblasti jazyků.

V odpovědi Ing. L. Mazák uvedl, že spolu s přípravou změn se začne již během měsíců
května a června letošního roku při přípravě vzdělávacího plánu v pracovních skupinách na
rok 2011. Nevyloučil, že již ve druhé polovině roku 2010 může dojít k omezení některých
jazykových kurzů.
Ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářová doplnila, že na doporučení JUDr. M. Kasíkové,
Ph.D. již k určité redukci jazykového vzdělávání došlo. S e-laerningovou formou výuky návrh
počítá jen jako s formou doplňující. S těmito změnami bude zřejmě spojena i uvažovaná
organizační změna. Co se týká finančního krytí jazykové výuky je v současné době nereálná
jakákoliv jiná forma financování. Pokud by mělo dojít ke snížení rozpočtu finančních
prostředků Justiční akademie na další období, budou prioritně hledány rezervy v oblasti
provozní.
Usneseno:
Schvaluje se koncepce odborné jazykové výuky s připomínkami, které vzešly z diskuse.
b) Vzdělávání v oblasti IT
JUDr. Š. Láznová uvítala novou aktivitu managementu Justiční akademie v oblasti IT, zvláště
uvítala personální posílení o Bc. Janu Čechovou. Ta by měla především školit oblasti
stávajících informačních systémů a technologií, které jsou používány na soudech a státních
zastupitelstvích tak, aby došlo k jejich využití v plné šíři. Potřeby na členění používaných
informačních systémů z jednotlivých soudů a státních zastupitelství by měly být vzaty v
úvahu již při přípravě plánu na další období. V praxi při současném způsobu výuky se
ukazuje, že jako nejúčinnější se jeví práce jednotlivce s vlastním počítačem. K tomuto je
však zapotřebí dostatečné množství učeben vybavených počítači s možností školit
informační systémy i v regionech. Za současného trendu rozvoje informačních technologií
lze usuzovat, že bude i nadále docházet k jejich dalšímu rozvoji. Proto JUDr. Š. Láznová
učinila dotaz na management Justiční akademie, zda takovýmto vybavením a prostory
Justiční akademie disponuje a zda je možné realizovat určitá opatření k jejich získání.
Ing. L. Mazák odpověděl, že v Kroměříži jsou k dispozici 4 počítačové učebny. V současné
době probíhají jednání s Městským soudem o využití jejich počítačové učebny v Hybernské
18, Praha 1 (též pracoviště Justiční akademie v Praze) a o další vzájemné spolupráci v této
oblasti.
Pokud by tato učebna vyžadovala modernizaci stávajícího zařízení či její
dovybavení, Justiční akademie bude ve spolupráci s MSp ČR hledat možnosti, jak toho
docílit.
Ministryně tuto odpověď doplnila, že v budoucnu bude s největší pravděpodobností
docházet k dalšímu rozvoji elektronizace justice. Je však potřeba důkladně vážit zřizování
počítačových učeben v návaznosti na jejich efektivitu. Pokud by k takovému kroku došlo,
jejich vybavování by bylo postupné. Ujistila, že MSp ČR bude hledat možnosti, jak se
ucházet o finanční prostředky z evropských fondů pro IT.
V další diskusi bylo zdůrazněno, že pracoviště Praha vzhledem ke své široké působnosti by
mělo mít možnost počítačovou učebnou v široké míře disponovat.
Usneseno:
a) Schvaluje se koncepce vzdělávacích akcí v oblasti IT.
b) Doporučuje se, aby management Justiční akademie učinil kroky k získání stávající
počítačové učebny Městského soudu na regionálním pracovišti v Praze a aby došlo
k jejímu dovybavení výpočetní technikou.

4) Informace k přihlašovacímu systému ASJA
K písemnému materiálu „Výhody a nevýhody přihlašovacího systému ASJA“ úvodní slovo
uvedla ministryně spravedlnosti – ředitelka Justiční akademie JUDr. D. Kovářová.
Obrátila se na Radu se žádostí o zvážení možnosti změny na otevření přihlašovacího
systému v jiném režimu než kvartálním. Uvítala by i případná jiná doporučení Rady. Je
uvažováno o možnosti rozesílat elektronická upozornění personalistům na soudy a státní
zastupitelství vždy, kdy se bude otevírat přihlašovací systém na dané období. K systému
přihlašování ASJA probíhají školení, a to buď přímo na vyžádání u jednotlivých soudů či u
státních zastupitelstvích nebo v plánovaných termínech na pracovišti v Praze či v Kroměříži.
V diskusi bylo zdůrazněno, že by bylo vhodné hodnotící list akce doplnit o dotazy na
požadavky koncových uživatelů k přihlašovacímu systému ASJA. Výhrady ze stran účastníků
jsou především k přihlašovacímu období a k přehlednosti systému. Bylo poukázáno na
chybějící údaje o převisu účastníků, aby při plánování seminářů mohlo být adekvátně
reagováno buď jejich opakováním či navýšením.
Náměstkyně pro vzdělávání Mgr. L. Havelová k průzkumu prostřednictvím hodnotícího listu
sdělila, že Justiční akademie na nové podobě hodnotícího listu pracuje. Očekává od
průzkumu řadu podnětů pro zjednodušení a zlepšení přehlednosti přihlašovacího systému
ASJA. Bude tak možné pružně reagovat na podněty účastníků vzdělávacích akcí.
Usneseno:
Rada bere na vědomí informaci o přihlašovacím systému ASJA s tím, že je třeba vzít úvahu
připomínky a doporučení, které na zasedání zazněly v diskusi.
5) Návrh na doplnění lektorské sboru v roce 2010
Návrh uvedl Ing. L. Mazák. Informoval členy Rady, že „Seznam lektorů za rok 2009 doplněný
o nové lektory roku 2010“ je rozčleněn podle přednášené oblasti (tématu) a krátkého
slovního hodnocení, které vychází především z hodnotících listů účastníků. Červeně jsou
označeni noví lektoři, kteří nebyli ještě Radou schváleni.
V diskusi členové Rady vyjádřili názor, že je nutné vzdělávací akce obsazovat především
lektory s výborným až velmi dobrým hodnocením. U nově zařazených lektorů by bylo vhodné
uvést bližší charakteristiku a též hodnocení. Managementu Justiční akademie bylo
doporučeno vypracovat koncepci jak přistupovat a sjednotit systém hodnocení lektorů. Do
budoucna je nutné provést revizi všech lektorů, kteří přednášejí na Justiční akademii.
Usneseno:
Ukládá se Justiční akademii připravit návrh nových lektorů s podrobnější odbornou
charakteristikou.
III. Různé
1. Předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. požádal ministryni spravedlnosti a
ředitelku Justiční akademie JUDr. D. Kovářovou, aby podala Radě informaci o vývoji
finanční situace v rezortu justice v letošním roce a o výhledu rozpočtu na rok 2011.
Zároveň se dotázal Ing. L. Mazáka, aby informoval Radu o stavu průběhu přípravy
vzdělávacího plánu na rok 2011 v Justiční akademii.
V odpovědi JUDr. D. Kovářová uvedla, že bude prosazovat u ministra financí zachování
stejné výše rozpočtu pro svůj rezort včetně Justiční akademie.

Co se týče plánu na rok 201, bylo konstatováno, že nejpozději v polovině měsíce srpna 2010
by jeho konečná podoba měla být připravena k projednání v Radě.
2. Předseda Rady Justiční akademie prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. seznámil členy Rady
s návrhem na ustanovení garantů pracovních skupin podle jednotlivých právních
disciplín.

Ustanovení pracovních komisí pro vzdělávací plán na rok 2011

a)


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
Za Justiční akademii:


Správní právo

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


(určí Ing. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)

Ostatní vzdělávání

JUDr. Š. Láznová
Za Justiční akademii:

(určí Ing. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)



Komunitární a mezinárodní právo

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


(určí Ing. L.Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)

Jazykové vzdělávání

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



(určí Ing. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)

Vzdělávání VSÚ, tajemníků soudů, asistentů soudců

JUDr. M. Kasíková, Ph.D.

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

Za Justiční akademii:

PaedDr. P. Cicvárek - další vzdělávání VSÚ, asistentů,
soudních tajemníků, soudních
vykonavatelů a jiné
pcicvarek@akademie.justice.cz
tel. 224424466

Vzdělávání v oblasti insolvenčního práva
Mgr. J. Kozák
Za Justiční akademii:

(určí Ing. Mazák pověřený zastupováním funkce ředitelky JA)

Partnerské akce
JUDr. J. Brož
Za Justiční akademii:

PhDr. R. Vystrčilová

rvystrcilova@akademie.justice.cz

tel. 573 505 185

Elektronizace justice
JUDr. Š. Láznová
Mgr. T. Langášek, LL.M.
Za Justiční akademii:

Bc. J. Čechová

jcechova@akademie.justice.cz
tel. 573 505 130

b)

Návrh na rozšíření regionálních pracovišť

Ing. L. Mazák přednesl za management Justiční akademie návrh na rozšíření regionálních
pracovišť o pracoviště Plzeň a Ostravu bez nároku na stálé personální obsazení.
Usneseno:
Schvaluje se rozšíření regionálních pracovišť o pracoviště Plzeň a Ostravu.

c)

Partnerská návštěva zástupců slovenské Justiční akademie

Ing. L. Mazák informoval Radu o partnerské návštěvě zástupců slovenské Justiční
akademie v Kroměříži, která proběhne ve dnech 30. 5. 2010 - 1. 6. 2010. Neformální
setkání proběhne již 31. 5. 2010 v podvečer a bude pokračovat 1. 6. 2010
s následujícím programem:
11,00 hod.

česko-slovenské zasedání Rady

Na programu společného zasedání Rady bude zařazena výměna zkušeností z práce Rady
českých zástupců a na Slovensku, její rozdílnost a specifikace.

Personální změna ve složení členů Rady

d)

Rada vzala na vědomí, že se ministryně spravedlnosti JUDr. D. Kovářové dohodla s JUDr. V.
Králem, s ohledem na jeho přechod na jiné pracoviště, na jeho rezignaci v Radě a zároveň o
tom, že bude jmenovat JUDr. M. Görgese, I. náměstka ministryně spravedlnosti, novým
členem Rady s účinností od 3. května 2010.
U této příležitosti předseda Rady prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. jejím jménem poděkoval
JUDr. V. Královi za jeho dosavadní dlouholetou a úspěšnou práci v Radě.

Další zasedání Rady proběhne dne 1. 6. 2010 od 9,00 hod. v Kroměříži.

Předané podklady členům Rady Justiční akademie:
-

Výroční zpráva za rok 2009 včetně písemného dodatku
Přehled vzdělávacích akcí nad plán 2010
Seznam lektorů doplněný o nové lektory na rok 2010
Návrh na inovaci jazykového vzdělávání a IT
Zpráva o přihlašovacím systému ASJA

Zápis zpracovala:

Renata Korábová

Schválil:

prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.

