Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 6. 10. 2017

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Filip Glotzmann, Mgr. Ludmila Havelová

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Projednání a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok
2018
Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Projekty JA financované ze zdrojů EU na rok 2017 - průběžná informace
Vyhláška MSp o justičních čekatelích a Instrukce MSp o postupu při
výběru kandidátů na soudce – nové povinnosti Justiční akademie
Různé

V úvodním slovu prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. uvítal všechny přítomné členy Rady Justiční
akademie, jakož i ředitele Justiční akademie Mgr. Filipa Glotzmanna a jeho náměstkyni pro
oblast vzdělávání Mgr. Ludmilu Havelovou jako hosty.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I.

Projednání a schválení vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2018

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval předložený materiál, který zahrnuje požadavky jak ze soudů a státních zastupitelství, tak z Ministerstva spravedlnosti a partnerských organizací. Byly využity i výstupy z evaluačních listů od účastníků vzdělávacích akcí. Jednotlivé oblasti vzdělávání byly nejprve projednány v pracovních skupinách. Připomínky a výhrady
vznesené v rámci jednání pracovních skupin byly plně zapracovány. V tomto rozsahu, jak je
plán na rok 2018 předložen, je finančně pokryt z rozpočtu Justiční akademie.
Bez připomínek
Připomínky Rady k jednotlivým oblastem „Plánu vzdělávání na rok 2018“
Předsedající prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. poděkoval řediteli Justiční akademie za výtečně
připravený plán vzdělávání na rok 2018, a to jak po obsahové stránce, tak co do jeho přehlednosti a srozumitelnosti. Dále vznesl dotaz na členy Rady, zdali jsou obecné připomínky k
celkovému plánu, než bude přistoupeno k jednotlivým oblastem vzdělávání.
Oblast civilního soudnictví
Podle informace ředitele Justiční akademie byla oblast vzdělávání v opatrovnickém soudnictví doplněna o téma „Zdravotnické právo pro opatrovnické soudce“. Obsah je zaměřen
zejména na otázky související s rozhodovací praxí opatrovnických soudců.
Bez připomínek
Oblast insolvence se podle ředitele Justiční akademie může zdát méně zastoupená než
v minulosti, ale není tomu tak. Na základě podnětů některých předsedů a místopředsedů
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soudů, např. JUDr. Ing. Z. Strnada, Ph.D. z Krajského soudu v Českých Budějovicích, který
se aktivně podílí na přednáškové činnosti, došlo naopak k nárůstu počtu seminářů, a to
zejména s ohledem na novelu insolvenčního zákona.
Bez připomínek
Oblast trestního soudnictví
Oblast trestního soudnictví se sedmi podoblastmi patří z pohledu ředitele Justiční akademie
mezi nejobsažnější část vzdělávacího plánu na rok 2018. K tématům jsou přiřazeny i neprávní části (např. psychologie výslechu dospělých a další) a jsou rozděleny tak, aby si je
účastníci mohli dohledat jak v civilní, tak i v trestní oblasti, a nemuseli je vyhledávat jako samostatnou kategorii v neprávních oblastech vzdělávání.
K tomu JUDr. S. Rizman uvedl, že četnost, skladba seminářů a jejich témata vyšla zejména
z podnětů soudů. Jedná se o oblast velice obsáhlou a bude klást zvýšené nároky na Justiční
akademii při její realizaci.
Bez připomínek
Oblast správního soudnictví
Jednotlivá témata byla projednána a rozšířena podle požadavků pracovní skupiny. JUDr. L.
Kaniová upozornila na nově zařazené téma „Školské právo“, které je zaměřeno zejména na
judikaturu v této oblasti a relevantní právní předpisy.
Bez připomínek
Oblast lidská práva a ústavní právo, Oblast mezioborové akce
Podle JUDr. P. Varvařovského došlo v pracovní skupině k důkladné analýze vybraných témat a vše je zapracováno podle výstupů z pracovní skupiny. Mezioborové akce zahrnují
zejména práce s judikaturou a semináře bývají plně obsazeny. Ze strany účastníků je nejmenší zájem o seminář „Antidiskriminační právo“, který se zabývá aplikací zákona č.
198/2009 Sb. o rovném zacházení před českými soudy a správními orgány.
V rámci diskuse k semináři „Úvod do romistiky“, který je tradičním seminářem, byl vznesen
podnět k managementu Justiční akademie, zda rozšířit téma i o další etnika.
Bez připomínek
Oblast ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců
Ředitel Justiční akademie sdělil, že se jedná o velmi podrobný plán ekonomického vzdělávání soudců a státních zástupců, a to zejména proto, že Justiční akademie předpokládá, jak již
bylo řečeno na minulém zasedání Rady, že ukončení schvalovacího procesu projektu „Ekonomické vzdělávání“ Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra, po jeho
přepracování a opětovném podání, bude schválen. Vypsané vzdělávací akce tak budou součástí nového projektu „Ekonomické vzdělávání justice“. Proti minulosti jsou témata rozdělena
jak ve vztahu k jednotlivým oblastem vzdělávání, tak i podle typů řízení. Četnost vypsaných
vzdělávacích akcí je podmíněna získáním dotačního titulu z EU. Pokud by dotační titul nebyl
z nějakého důvodu získán, Justiční akademie přistoupí k redukci ekonomických vzdělávacích
akcí a budou ponechána stěžejní a požadovaná témata frekventanty.
Bez připomínek
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Oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce s praxí do 3 let
Podle ředitele Justiční akademie je otázkou, zda vyčleňovat tuto specifickou skupinu vzdělávání a dělat pro ně samostatné semináře. Avšak na základě podnětů od účastníků těchto
seminářů se Justiční akademie rozhodla oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce
s praxí do 3 let zachovat.
V diskusi JUDr. M. Kasíková upozornila na nevyváženost vzdělávacích akcí vůči civilním
soudcům. Civilních soudců je v součtu daleko více než soudců trestních a státních zástupců.
Podle předloženého vzdělávacího plánu je akcí pro ně méně. Doporučuje proto akce pro
civilní soudce výrazně navýšit.
Dále upozornila, že Justiční akademií vypsané workshopy pro 40 účastníků, z nichž polovina
pracuje rozdílně, není vyhovující; není to ani v souladu s procesními předpisy. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi početnou skupinu, měly by být vzdělávací akce vypsány zvlášť
pro opatrovnické soudce a zvlášť pro civilní soudce. Doporučuje proto managementu Justiční
akademie plánované vzdělávací akce – workshopy rozdělit tak, aby se z jedné vzdělávací
akce staly dvě vzdělávací akce pro jednotlivé cílové skupiny.
Závěr:
Oblast vzdělávání pro soudce a státní zástupce s praxí do 3 let se schvaluje
s připomínkami, které zazněly v diskusi.
Oblast vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů
Ředitel Justiční akademie k této oblasti vzdělávání doplnil, že se jedná o rozsáhlou a zásadní agendu, a to zejména proto, že její vzdělávání je navázáno na přijetí „Vyhlášky o výběru,
příjímání a přípravné službě justičních čekatelů“, která je ve fázi návrhu na Ministerstvu
spravedlnosti. Upozornil také, že jejím přijetí může dojít k zásadní obměně témat vzdělávacích akcí. V současné době je povinný pouze adaptační kurz.
Do této oblasti vzdělávání patří i vzdělávání justičních a právních čekatelů v jednotlivých obvodech Krajského soudu v Praze, Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství Hradec Králové a dále vzdělávání asistentů NS, NSS a MS Praha + ObvS.
Bez připomínek
Oblast průběžného vzdělávání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků
Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje počet nových vyšších soudních úředníků,
v současné době se jedná o počet cca 1300, je cílem Justiční akademie přiblížit vzdělávání
co nejvíce jejich praxi. Justiční akademie proto přešla k systému rozložení některých témat
do časového období dvou let (tzn., že téma je proškoleno jednou za dva roky). Vzdělávání
probíhá i v regionech, zejména v Olomouci.
Ředitel Justiční akademie upozornil na to, že do budoucna může dojít u této cílové skupiny
k výpadku lektorského zajištění ze strany Ministerstva spravedlnosti. Důvodem jsou změněné podmínky pro výkon lektorské činnosti (tuto činnost mohou vykonávat ve svém osobní
volnu nebo si musí brát dovolenou).
Bez připomínek
Oblast kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství
Bez připomínek
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Oblast vzdělávání odborného personálu justice
Oblast je rozdělena podle jednotlivých agend a zahrnuje semináře, které jsou určeny především pro personalisty, mzdové účetní, správce majetku, ekonomy, IT odborníky a ředitele
správ a další ostatní pracovní pozice, ale také pro asistenty a justiční čekatele v ostatních
oblastech vzdělávání jako je APSTR, ISAS, CEPR a jiné. Je zaměřena na vstupní vzdělávání, nové předpisy, správné provádění ekonomických operací (rozpočtová pravidla, vnitřní
finanční kontrola, cestovní náhrady, inventarizace majetku, zdaňování příjmů ze závislé činnosti a další). Některé semináře tohoto typu probíhají přímo na jednotlivých soudech za součinnosti Justiční akademie a jsou jimi hrazeny. Pokud bude schváleno již výše zmíněné projektové financování, bude tato oblast finančně zajištěna
Bez připomínek
Oblast vzdělávání neprávních disciplín – ostatní vzdělávání
Do této oblasti je zahrnuto také manažerské vzdělávání a personální řízení, které se vztahuje k evropskému projektu. Mnoho seminářů komunikačních a neprávních disciplín bylo přiřazeno do oblastí civilního a trestního soudnictví. V rámci projektu se předpokládá navýšení
počtu vzdělávacích akcí.
V diskusi doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. doporučila v oblasti mediace rozšíření o praktickou
část zejména s JUDr. Doležalovou.
Bez připomínek
Oblast odborného jazykového vzdělávání a mezinárodní spolupráce
Ředitel Justiční akademie informoval Radu zejména o programu AIAKOS a odborné soutěži
THEMIS. Oba projekty jsou určeny pro začínající soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty zemí Evropské unie. V prvním případě se jedná o týdenní výměnné programy, ve druhém případě se jedná o týmovou odbornou soutěž. Jsou vedeny v anglickém jazyce a jsou
plně hrazeny EJTN.
Ředitel Justiční akademie současně apeloval na předsedy krajských soudů a vedoucí státní
zástupce, aby své budoucí soudce a státní zástupce v těchto aktivitách podporovali a na tyto
akce je uvolňovali. Pro tyto soudy a státní zastupitelství se do budoucna jedná o velký přínos
v podobě mladých soudců a státních zástupců s velkými zkušenostmi v oblasti mezinárodního práva.
V oblasti jazykového vzdělávání ředitel Justiční akademie upozornil na velmi žádanou a
úspěšnou jazykovou vzdělávací akci tzv. „letní školu“, která se koná v měsících červenci a
srpnu v Kroměříži, ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků.
Vlastní jazykové vzdělávání je limitováno rozpočtem Justiční akademie.
Bez připomínek
Oblast vzdělávání ve spolupráci s tuzemskými partnerskými institucemi
JUDr. J. Brož k partnerským akcím doplnil, že v současné době dochází k největší spolupráci
s Jednotou českých právníků, Advokátní komorou a Asociací insolvenčních správců. Méně
častá je spolupráce s Exekutorskou komorou.
V diskusi zaznělo, že v poslední době Exekutorská komora pořádání vlastních akcí do značné míry omezila, ale její členové se účastní vzdělávacích akcí buď na pozvání Justiční akademií nebo jiných subjektů.
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Bez připomínek
V rámci závěrečné diskuse se JUDr. M. Kasíková dotázala, zdali by bylo možné přihlašovací
systém ASJA upravit tak, aby kromě své oblasti se mohl zájemce přihlásit podle kategorie –
specializace. Podle ní by bylo dostačující, kdyby účastníci dostali upozornění na nově vypsané semináře s jejich specializacemi na e-mail.
Ředitel Justiční akademie informaci doplnil o to, že systém ASJA již byl upraven tak, aby si
účastníci mohli ve své osobní kartě navolit specializaci podle svého zaměření. Systém
umožňuje si navolit i více druhů specializací. Následně po vypsání nových vzdělávacích akcí
Justiční akademií chodí účastníkům na e-mail upozornění z ASJA o těchto akcích podle jejich volby specializace. Stává se však, že někteří účastníci vzdělávání si doposud svojí
osobní kartu neupravili a nedoplnili jí tak, aby jim tato elektronická upozornění ze systému
ASJA byla doručena.
Usneseno:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávání na rok 2018“ jako celek s připomínkami,
které jsou uvedeny v „Zápisu“.

II.

Návrh nových lektorů dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Radě byl ředitelem Justiční akademie předložen ke schválení materiál obsahující jmenný
seznam lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční
akademie a dosud nebyli jako lektoři schváleni Radou Justiční akademie.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.
Usneseno:
Rada schválila návrh předložených lektorů jako doplněk k jejich stávajícímu platnému seznamu lektorů.

III.

Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční
akademie

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval písemný materiál „Vzdělávací akce Justiční
akademie nad rámec schváleného vzdělávacího plánu“ na další období, které jsou již známy.
Jedna vzdělávací akce je z oblastí „Správního soudnictví“, tři vzdělávací akce z oblasti „Ekonomické správy“ a dvě vzdělávací akce jsou z oblasti „Ostatní vzdělávání neprávní – Elektronizace justice“.

Usneseno:
Rada schvaluje nové předložené vzdělávací akce; schválený návrh tvoří doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.

IV.

Projekty Justiční akademie financované ze zdrojů EU na rok 2017- průběžné informace

Ředitel Justiční akademie krátce okomentoval předložený písemný materiál k projektům
v Operačním programu zaměstnanost 2014 – 2020, a to „Ekonomické vzdělávání justice“ a
„Rozvoj v oblasti měkkých kompetencí, manažerských dovedností a zavádění personálních
procesů v justici“. V prvním kole hodnocení (únor 2017) byly oba projekty zamítnuty. Na zá5

kladě žádosti o přezkum rozhodnutí byly opětovně v květnu 2017 hodnotiteli zamítnuty. Na
základě iniciativy managementu Justiční akademie a podpory Ministerstva práce a sociálních
věcí došlo k jejich přepracování a v měsíci říjnu 2017 byla podána opětovná žádost o získání
dotace. Podle předběžných informací hodnotitelů mají žádosti, přepracované podle pokynů a
požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí, šanci uspět. Pokud tomu tak bude, realizace
obou projektů by mohla započít v lednu 2018.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitele Justiční akademie Mgr. F. Glotzmanna k projektovým záměrům
ze strukturálních fondů EU na vědomí.
V.
Vyhláška MSp ČR o justičních čekatelích a Instrukce MSp ČR o postupu při výběru kandidátů na soudce – nové povinnosti Justiční akademie
Ředitel Justiční akademie byl vyzván přibližně na konci měsíce května letošního roku, aby se
za Justiční akademii podílel na přípravě Vyhlášky o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce a dále na přípravě Instrukce Msp o postupu při
výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce.
Na základě informací, kterých se mu dostalo, přistoupil ředitel Justiční akademie k tomu, že
dne 14. srpna letošního roku zaslal na Ministerstvo spravedlnosti souhrn všech svých připomínek. Ze systému eKLEP, který sdružuje všechny připomínky v rámci legislativního procesu, je možné dohledat, že celá řada dalších připomínek, které Ministerstvo spravedlnosti obdrželo, byla negativní.
Navrhované materiály nebyly řádně projednány ani s Justiční akademií, které se navrhované
legislativní předpisy bezprostředně týkají, ale ani s předsedy krajských soudů a ani s dalšími
představiteli justice. Ministerstvo spravedlnosti pouze ve vztahu k návrhu vyhlášky o justičních čekatelích akceptovalo část připomínek Justiční akademie. Plánovaná účinnost těchto
předpisů je plánovaná na 1. leden 2018.
Podle ředitele Justiční akademie „faktická“ účinnost obou těchto předpisů bude záviset především na ochotě krajských soudů se těmito předpisy řídit. V případě, že mnohé z nich vypíšou výběrová řízení na justiční čekatele ještě do konce tohoto roku, oddálí tak povinnost se
schválenými předpisy řídit. „Instrukce“ je pak zásadní změnou při výběru soudců, proto do
vyjasnění všech doručených připomínek na Ministerstvo spravedlnosti, včetně technických,
by měla být účinnost obou norem odložena.
Justiční akademie dokáže předmětné legislativní změny zabezpečit za předpokladu, že dojde k personálnímu posílení o 2 – 3 nové zaměstnance a jednoho zaměstnance
s právnickým vzděláním. Navýšení tabulkových míst Justiční akademie, popisované
v odůvodnění vyhlášky, se setkalo ze strany Ministerstva financí s nesouhlasem (viz eKLEP).
V rámci bohaté diskuse doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. a JUDr. M. Kasíková upozornily jednak na ust. § 129 z.č. 6/2002 Sb. a na Statut Justiční akademie, ve kterém není žádná zmínka o tom, že Justiční akademie takovouto činnost – evidenci a testování uchazečů - může
vykonávat. Je to podle nich v rozporu jak se zákonem, tak s ochranou osobních údajů. Znění
„Vyhlášky“ musí vycházet z platného zákona a mít v něm oporu.
Bylo vysloveno politování nad neúčastí místopředsedy Rady a náměstka pro legislativu na
Ministerstvu spravedlnosti ČR Mgr. M. Fraňka, který byl řádně omluven, a tak nemohl Radě
objasnit stanovisko ministerstva.
V diskusi také zazněla otázka, kdo bude mít tedy za ochranu osobních údajů faktickou odpovědnost. Vyvstaly také obavy, aby nastupující změny neovlivnily vlastní činnost Justiční aka6

demie, pro kterou je zřízena. Na Justiční akademii jako celek mohou mít její nové činnosti
dopady jak ekonomické, tak i personální (Rozpočet bude čerpán na nové aktivity; Současní
zaměstnanci místo vzdělávání se budou věnovat evidenci uchazečů a úkonům s tím spojených).
JUDr. F. Ištvánek upozornil, že se posouvá smysl Justiční akademie do jakési podoby úřadu
pro personalistiku. Ministerstvo spravedlnosti si z Justiční akademie vytváří personální organizaci a vlastní činnost akademie bude potlačena. Jedná se o tak zásadní navrhované změny, že Rada by měla vyjádřit své stanovisko i přes časový tlak, který byl na ní vyvinut.
Ředitel Justiční akademie doplnil faktickou informaci o to, že oddělení IT ministerstva spravedlnosti má vytvořit webovou aplikaci – systém evidence uchazečů a provozovat ho na
svých technických zařízeních. Veškerá další činnost s tím spojená bude delegována na Justiční akademii, tj. zapisování, kontrola, obesílání účastníků a další úkony s tím spojené.
Někteří členové Rady (JUDr. P. Varvařovský, doc. JUDr. J. Svatoň, CSc.) upozornili na fakt,
že v důvodové zprávě si některé odstavce a pasáže odporují.

Usneseno:
1. Rada učinila závěr, že Justiční akademie nemá k novým povinnostem zákonem svěřenou působnost ani pravomoci (viz ust. § 129 a násl. z.č. 6/2002 Sb. ve spojení se
Statutem - Instrukce Msp č.j. 274/2008-OJ/ORGV, ve znění účinném od 30. 3. 2014),
po personální a rozpočtové stránce není nová působnost zajištěna a rozsah změn je
obtížně slučitelný se schváleným plánem vzdělávacích aktivit.
2. Rada pověřuje svého předsedu prof. JUDr. J. Švestku, DrSc. a ředitele Justiční akademie, aby ve vzájemné spolupráci vypracovali a zaslali dopis ministru spravedlnosti
JUDr. R. Pelikánovi s cílem informovat ho o stanovisku Rady k připravované Vyhlášce MSp ČR o justičních čekatelích a Instrukci MSp ČR o postupu při výběru kandidátů na soudce v souladu s učiněnými závěry.

VI.

Různé

1. Ředitel Mgr. F. Glotzmann informoval Radu o tom, že v měsíci květnu podal rezignaci na
funkci ředitele Justiční akademie k datu 31. 10. 2017 do rukou ministra spravedlnosti JUDr.
R. Pelikána. Domnívá se tak, že Ministerstvu spravedlnosti poskytl dostatečný časový prostor k vypsání výběrového řízení na svého nástupce. Justiční akademie doposud nemá poznatek o tom, že by Ministerstvo spravedlnosti vypsalo výběrové řízení na funkci ředitele
Justiční akademie a nemá poznatek ani o tom, kdy tak učiní a zda vůbec tak učiní.
V této souvislosti proto představil Radě svojí současnou náměstkyni pro oblast vzdělávání
Mgr. Ludmilu Havelovou, která s největší pravděpodobností bude od 1. listopadu 2017, v
souladu se Statutem akademie, pověřena funkcí zastupující ředitelky Justiční akademie.
Z důvodu nečinnosti ze strany Ministerstva spravedlnosti proto požádal Radu o předběžné
projednání své rezignace na funkci ředitele Justiční akademie, tak jak ukládá ust. § 130 odst.
3 z.č. 6/2002 Sb. a Čl. 7 odst. (1) Statutu Justiční akademie.
V diskusi Rada Justiční akademie vyslovila znepokojení nad postupem a nekonáním Ministerstva spravedlnosti. Vyvstaly i obavy o řádný chod Justiční akademie v souvislosti s přípravou školního roku 2018 a s uvažovanou dislokací pražského pracoviště.
Rada považuje situaci za natolik vážnou, že doporučují vznést písemný dotaz na ministra
spravedlnosti JUDr. R. Pelikána s otázkami, kdy výběrové řízení bude vyhlášeno. Pokud ne,
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tak z jakého důvodu, a kdy lze projednání nového ředitele Justiční akademie Radou očekávat.
Ačkoliv Rada nedostala podnět ze strany ministra spravedlnosti k projednání rezignace Mgr.
F. Glotzmanna na funkci ředitele Justiční akademie, vyhověla jeho žádosti o její okamžité
projednání. Důvodem je ukončení pracovního poměru Mgr. F. Glotzmanna k 31. 10. 2017 a
nové pracovní závazky od 1. 11. 2017.
V závěru zasedání Rady Justiční akademie její předseda prof. JUDr. J. Švestka, DrSc. poděkoval Mgr. F. Glotzmannovi za iniciativní a celkově úspěšně provedenou práci jako ředitele a za příkladnou spolupráci s Radou.
Usneseno:
Rada pověřuje svého předsedu Rady prof. JUDr. J. Švestku, DrSc., aby jako součást prvního
dopisu, adresovaného ministru spravedlnosti JUDr. R. Pelikánovi, byla i žádost o jeho vysvětlení nečinnosti v souvislosti s rezignací Mgr. F. Glotzmanna na funkci ředitele Justiční
akademie spojená se žádostí objasnit důvod doposud nevypsaného výběrového řízení. Pokud je ze strany ministerstva uvažováno výběrové řízení nevypisovat, požádat o sdělení, kdy
lze očekávat možné projednání nového ředitele tak, jak to ukládá zákon a Statut Justiční
akademie.
2. Ředitel Justiční akademie krátce informoval Radu o průběhu prací částečné dislokace
pražského pracoviště Justiční akademie. V mezidobí do doby přípravy tohoto zápisu byl ze
strany ministerstva a akademie podepsán Zápis o užívání náhradních vzdělávacích prostor,
které bude Justiční akademie využívat v areálu Na Míčánkách. Zápis plně odpovídá dříve
uzavřenému Memorandu o spolupráci ve věci dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5.

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 8. prosince
2017 (pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.

Předložené materiály:
-

Návrh plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2018 a jeho součást písemný materiál „Navazující semestrální školení z pokročilého účetnictví, auditu a oceňování pro justiční personál“
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Návrh Vyhlášky o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a odborné justiční
zkoušce
Důvodová zpráva k návrhu Vyhlášky o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů
a odborné justiční zkoušce
Návrh Instrukce o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání
podnětů ke jmenování do funkce soudce
Důvodová zpráva k Instrukci o výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání
podnětů ke jmenování do funkce soudce

Zápis zpracovala: Renata Korábová
Schválil: prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
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