Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 5. 4. 2019

Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.

Projednání „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2018“
Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných
Radou
Informace k novele zákona č. 6/2002 Sb., (zákon o soudech a soudcích) – nové
povinnosti Justiční akademie
Informace o nových projektech spolufinancovaných z Norských fondů
Různé
1) Informace o personálních změnách v Justiční akademii
2) Informace o průběhu rekonstrukce pražského pracoviště Justiční akademie
v Hybernské 18, Praha 1

V úvodním slovu místopředseda Rady Mgr. Michal Franěk přivítal všechny přítomné členy Rady Justiční akademie, jakož i Mgr. Ludmilu Vodákovou, ředitelku Justiční akademie jako hosta.
Konstatoval, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny přítomných
způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).
K uctění památky dlouholetého zasloužilého člena a předsedy Rady, prof. JUDr. Jiřího Švestky, DrSc,
bylo jednání zahájeno minutou ticha.

I.

Projednání „Výroční zprávy Justiční akademie za rok 2018“

Ředitelka Justiční akademie v krátkosti uvedla Výroční zprávu za rok 2018 (dále jen Zpráva), která je
rozdělena do tří hlavních oblastí. První oblast je věnována vzdělávání a informacím o vzdělávacích
akcích uplynulého roku 2018.
Druhá část se týká statistických ukazatelů. Pro přehlednost Zpráva obsahuje řadu tabulek a grafických znázornění, ve kterých je možné dohledat například účasti podle příslušnosti k soudům či státním zastupitelstvím, účasti podle místa konání, cílových skupin a dalších kritérií. Ze základní tabulky
Zprávy lze vyčíst, že Justiční akademie uspořádala v roce 2018 celkem 851 vzdělávacích akcí s celkovou účastí 24158 osob. Oproti roku 2017 došlo k mírnému snížení celkového počtu vzdělávacích
akcí, a to zejména omezením vzdělávacích akcí zaměřených na psychologická témata. Jedním z důvodů je jejich vyšší finanční náročnost ve vztahu ke konečnému počtu účastníků na těchto seminářích.
Ti se pak na poslední chvíli odhlašují nebo svou nahlášenou účast neomluví a nedostaví se. Justiční
akademie tak nemůže operativně doplnit účast z náhradníků i z důvodu jejich rozvrhu práce. Semináře jsou tak nedostatečně obsazeny.
Nepatrný pokles seminářů nastal také ve vtahu ke střednímu personálu. Justiční akademie po konzultaci se soudy upřednostnila vzdělávání formou metodického vzdělávání. Po proškolení jednotlivců
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ze soudů a na základě zpracovaných podkladů od Justiční akademie si soudy následně školí své
zaměstnance samy.
Třetí oblast je věnována rozboru hospodaření Justiční akademie s přidělenými rozpočtovými prostředky. V tabulkách a grafech jsou uvedeny informace např. o investicích, o výsledcích vnitřních a
vnějších kontrol, rozboru zaměstnanosti, čerpání finančních prostředků na vzdělávací aktivity ze zahraničních zdrojů a mnohé další.
V obecné diskusi se JUDr. J. Brož dotázal na partnerské akce uvedené ve Zprávě, ve které absentuje
Česká advokátní komora a zda Odbor vzdělávání České advokátní komory inicioval v minulém roce
partnerské semináře s Justiční akademií.
Ředitelka Justiční akademie v odpovědi uvedla, že ze strany Odboru vzdělávání České advokátní
komory nebyl v minulém roce vznesen požadavek na společnou akci s advokátní komorou. Doplnila,
že k rozvoji partnerství v současné době dochází zejména s Jednotou českých právníků a Asociací
insolvečních správců.
Členové Rady poděkovali ředitelce Justiční akademie Mgr. L. Vodákové za kvalitně zpracovanou a
vyváženou Výroční zprávu přiměřeného objemu, zejména však za statistické údaje, ze kterých vyplývají cenné údaje o vzdělávání v justici a ze kterých Rada může čerpat informace při vytváření vzdělávacího plánu na další období.
Usneseno:
Rada projednala a jednomyslně schválila Výroční zprávu za rok 2018 v předloženém znění.

II.

Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných Radou
Justiční akademie
a) Radě byl předložen ke schválení písemný materiál obsahující jmenný seznam dosud neschválených lektorů, kteří již přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie.
Ředitelka Justiční akademie v rámci výčtu všech lektorů upozornila na dva nové lektory, a to
Ing. Pavla Niedobu a Petru Dominovou ze směnárny SimpleCoin s.r.o., kteří budou přednášet
na nové a zcela specifické téma „Kryptoměny“. Zařazení tématu na otázku kryptoměn bylo na
základě žádosti Nejvyššího státní zastupitelství. Seminář je určen zejména pro soudce a státní
zástupce.

V diskusi Mgr. P. Pukovec k tomu doplnil, že je potřebné znát, jak fungují směnárny s virtuální měnou
(bitcoiny). V praxi již došlo v rámci trestního řízení k prvním případům zajištění virtuální měny, proto
byli Nejvyšším státním zastupitelstvím na toto specifické téma doporučeni tito lektoři z praxe.
Někteří další členové Rady doplnili informaci o to, že je nutné se tímto tématem zabývat, protože se
očekává, že soudy budou v dědickém a majetkovém řízení řešit otázky virtuálních majetků.
Usneseno:
Rada schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.
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b) Radě byl ředitelkou Justiční akademie předložen písemný materiál Návrh vzdělávacích akcí
nad rámec schváleného vzdělávacího plánu, které jsou již známy. Na další období se jedná
pouze o jednu vzdělávací akci na téma „Podmínky předávání seznamu bankovních účtů příjemců plateb státního rozpočtu“ pro oblast „Ekonomické správy“.
K předloženému návrhu nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.

Usneseno:
Rada projednala a schválila nové vzdělávací akce jako doplněk ke stávajícímu plánu vzdělávání.

III.

Informace k novele zákona č. 6/2002 Sb., (zákon o soudech a soudcích) – nové povinnosti Justiční akademie

Z pohledu organizačního zajištění podle ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové je Justiční
akademie plně připravena zabezpečit předmětné legislativní změny a realizovat ty činnosti, které z
novely zákona č. 6/2002 Sb., jí připadnou. Upozornila však, že bude zřejmě muset dojít k personálnímu posílení. To však bude záležet na konkrétní podobě novely zákona o soudech a soudcích a z ní
vyplývajících povinnostech pro Justiční akademii.
Místopředseda Rady Justiční akademie a náměstek ministra spravedlnosti Mgr. M. Franěk k informaci
ředitelky Justiční akademie doplnil, že k tomuto tématu proběhlo několik kulatých stolů všech zainteresovaných stran justice, kde se diskutovalo o konečné podobě kariérního postupu budoucích
soudců. Cílem Ministerstva spravedlnosti ČR je vytvořit jeden funkční a transparentní systém při výběru soudců. Konečnou podobu novely zákona o soudech a soudcích v současné době nelze předjímat.
Ministerstvo spravedlnosti ČR nyní připravuje paragrafové znění novely zákona č. 6/2002 Sb., které
bude během měsíce dubna rozesláno soudům k připomínkovému řízení. Účinnost novely zákona o
soudech a soudcích závisí na legislativním procesu. Ministerstvo spravedlnosti předpokládá předložení novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích nejpozději do podzimu vládě.
Mgr. M. Franěk také Radu ujistil, že Justiční akademie bude o závěrech včas informována, aby měla
dostatek času se na změny připravit.
V diskusi se doc JUDr. Macková dotázala ředitelky Justiční akademie, jestli stále trvá zájem uchazečů
o vstupní testy pro čekatele ve stejné míře nebo zda nastal úbytek zájmu o testování v souvislosti
s přijímacím řízením na pozici justičního čekatele.
V odpovědi Mgr. L. Vodáková sdělila, že zájem uchazečů o testování je pořád stejný, termíny jsou
Justiční akademií pravidelně jedenkrát měsíčně vypisovány. Důvodem je především to, aby nedošlo
z důvodu absence vstupního testu k nepřipuštění uchazeče k příjímacímu řízení. Co se týče úspěšnosti v rámci testování, doposud nikdo z uchazečů nedosáhl ve vstupním testu sta procent. Samotný
konečný výběr po vstupním testování probíhá na krajských soudech s přihlédnutím k dalším kritériím
např. počtu vypsaných volných míst na každém konkrétním soudu a jiné.
Ředitelka Mgr. L. Vodáková také informovala Radu o tom, že v průběhu testování nastaly určité technické nedostatky. Některé z nich byly Odborem IT ministerstva spravedlnosti operativně odstraněny,
na dalších se průběžně pracuje.
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Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové a náměstka ministra spravedlnosti
Mgr. M. Fraňka na vědomí.

IV.

Informace o nových projektech spolufinancovaných z Norských fondů

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala předložený písemný materiál k možnosti čerpání
finančních prostředků z Norských fondů. Pro Justiční akademii je to druhá příležitost, která se jí naskytla. Jedná se o předem definovaný projekt na téma „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob
ke spravedlnosti“. Zahájení projektu je Justiční akademií plánováno na konec roku 2019 – počátek
roku 2020, s termínem jeho ukončení v roce 2023.
Předmětem projektu je zlepšení úrovně vzdělávání soudců, státních zástupců a ostatních profesních
skupin v rámci justice tak, aby byl soudní systém schopen lépe reagovat na potřeby zranitelných a
marginalizovaných skupin osob jako jsou děti, cizinci, migranti, národnostní menšiny a další skupiny
osob v souvislosti s jejich případným soudním řízením.
Projekt počítá celkem s realizací 160 vzdělávacích akcí, z toho 40 vzdělávacích akcí bude určeno pro
interdisciplinární týmy. Celkem je plánováno, že Justiční akademie proškolí minimálně 4800 osob
s celkovým rozpočtem 36,143 tis Kč.
Součástí projektu je vytváření e-learningových textů, e-learningových kurzů HELP, instruktážních videí. Jejich autoři budou vybíráni na základě odezvy a reakcí od samotných účastníků.
Projekt také počítá se zřízením Dětské fokusní skupiny pro kontrolu kvality justice po vzoru UK Family
Justice Yong People Board. Průběžně bude sestaveno několik skupin složených z dětí a mladistvých,
které prošly některým druhem soudního řízení (rodinně-právní, trestní, azylové). Na základě rozhovorů s nimi budou shromažďována doporučení, jak průběh soudního řízení více uzpůsobit potřebám
těchto zranitelných skupin. Jde o jednu s forem participace dětí na zkvalitnění postupu při soudních
řízeních s cennou zpětnou vazbou pro soudy.
Součástí projektu je i pilotní testování pracovníků na pozici soudního sociálního pracovníka na deseti
okresních soudech v Chrudimi, Jeseníku, Kladně, Kroměříži, Mostě, v Praze 8, Šumperku, Tachově,
Vsetíně a Novém Jičíně, kde po dobu projektu bude testována pozice soudního sociálního pracovníka
(soudního tajemníka). Inspirací pro uvedený projekt byl Okresní soud v Novém Jičíně, kde již obdobnou pracovní pozici testují.
Zaměstnanci na této nové pozici by měli být schopni napomoci soudům dostát zvyšujícím se požadavkům na komunikaci s dětmi a osobami s duševní poruchou či jiným postižením v rámci nejrůznějších řízení, které se jich týkají. Výstupem této aktivity bude komplexní zhodnocení pilotního testování
a vypracování doporučení pro Ministerstvo spravedlnosti, zda tuto pracovní pozici v budoucnu zřídit
či nikoli.
Personální zajištění projektu bude řešeno jednak případným navýšením pracovních míst a jednak z
personálních zdrojů Justiční akademie. Garantem projektu za Justiční akademii je akademická pracovnice Mgr. Jana Koláčková Zapletalová.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.

V.

Různé
1) Informace o personálních změnách v Justiční akademii

Mgr. L. Vodáková informovala Radu o personální změně k 30. červnu 2019 na pozici akademické
pracovnice v oblasti civilního soudnictví. Mgr. I. Jarošová, která tuto funkci doposud zastávala, odchází studovat do zahraničí. Řízením civilní oblasti vzdělávání byla na základě výstupu z výběrového
řízení pověřena JUDr. Pavla Pjajčíková, bývalá civilní soudkyně Krajského soudu v Brně, pobočka
Zlín.
V rámci tohoto výběrového řízení byl také přijat právník Mgr. Martin Dvořák, který bude pro Justiční
akademii zajišťovat jak činnost právnickou, tak bude akademickým pracovníkem pro oblast insolvencí. Jeho dosavadní praxe spočívala zejména ve funkci podnikového právníka.
2) Informace o průběhu rekonstrukce pražského pracovišti Justiční akademie v Hybernské 18, Praha 1
Justiční akademie se pravidelně účastní kontrolních dnů, které probíhají v budově Městského soudu,
Hybernská 18, Praha 1 za účasti všech subjektů, které se na rekonstrukci podílejí. Rekonstrukce
podle informace ředitelky Justiční akademie prozatím probíhá podle harmonogramu stavebních prací,
což vyplývá i ze „Zápisu“ z posledního kontrolního dne. Kromě nových rozvodů elektřiny a vody bude
v přednáškovém sále provedena repase rámů oken s následným vymalováním prostor.
Po skončení rekonstrukce a definitivnímu určení prostor pro Justiční akademii bude nutné upravit
stávající „Zápis o užívání prostor“ mezi Justiční akademií a Městským soudem v Praze.
Pokud budou i nadále stavební práce postupovat v souladu s časovým harmonogramem stavebních
prací, vzdělávací činnost Justiční akademie na Hybernské by tak mohla započít již v září 2019 operativním „překlopením“ předem vytipovaných vzdělávacích akcí ze stávajících prostor Na Míčánkách.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. L. Vodákové ohledně rekonstrukce budovy Městského soudu v Praze, Hybernská 18, jejíž součástí je pražského pracoviště Justiční akademie, na vědomí. Zároveň jí ukládá,
aby průběžně informovala Radu o dalším postupu rekonstrukce a případných překážkách či problémech.

Termín konání Rady Justiční akademie byl stanoven na 21. 6. 2019 (pátek) od 10,00 hod. na
pracovišti Justiční akademie v Praze, Justiční areál Na Míčánkách.
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Předložené materiály:

-

Výroční zpráva Justiční akademie za rok 2018
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Informace k připravovanému projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“
financovaného z prostředků Norských fondů
Informace o průběhu rekonstrukce Městského soudu v Hybernské 18, Praha 1

Zápis zpracovala: Renata Korábová

Schválil: Mgr. Michal Franěk
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