Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 4. 10. 2019
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

I.
II.
III.
IV.

Projednání a schválení „Plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2020“
Návrh nových lektorů a informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou
Informace o projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“ – projekt bude financovaný z Norských fondů
Různé
a) Změna ve funkci ekonomického náměstka Justiční akademie
b) Informace o průběhu prací na budově „B“ v Kroměříži – rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu a výdejnu stravy
c) Informace o průběhu prací na pražském pracovišti Justiční akademie v
Hybernské 18, Praha 1
d) Nová Forma vzdělávání - „webináře“
e) Webové stránky Justiční akademie

V úvodním slovu nová předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. přivítala všechny přítomné
členy Rady Justiční akademie, jakož i Mgr. Ludmilu Vodákovou, ředitelku Justiční akademie jako
hosta.
Konstatovala, 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 návrhu „Plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 2020“

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala 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 podle předem daného časového harmonogramu nejprve podrobně projednány v pracovních skupinách. Připomínky a výhrady vznesené v rámci jednání pracovních skupin byly plně zapracovány.
Podle ředitelky Mgr. L. Vodákové je vzdělávací plán velmi obsáhlý a předpokládá se, že pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti a další škrty v rozpočtu, bude i finančně pokryt.
Připomínky Rady k jednotlivým oblastem „Plánu vzdělávání na rok 2020 - diskuse“
1. Vzhledem k tomu, že JUDr. J. Brož se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit jednání pracovní
skupiny, dotázal se ředitelky Justiční akademie, zda byla do plánu vzdělávání zařazena trestní
vzdělávací akce na téma „Dohoda o vině a trestu“.
V odpovědi ředitelka Justiční akademie sdělila, že seminář v předloženém „Návrhu plánu vzdělávání
na rok 2020“ prozatím není, protože musí být připraven jak po stránce obsahové, tak i po stránce
lektorské, což v tak krátkém časovém horizontu nebylo možné. Proto tato vzdělávací akce bude Radě
předložena jako „vzdělávací akce nad plán“.
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2. Doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. vznesla dotaz ke vzdělávací akci „Využití mediace a mediačních praktik pro opatrovnické soudce I“ na str. 10 návrhu vzdělávacího plánu, zda se jedná o
specializovanou akci.
Mgr. L. Vodáková k tomu uvedla, že toto téma je zařazeno do oblasti „Opatrovnického soudnictví“
zcela záměrně, protože se jedná skutečně o specializovanou vzdělávací akci pro opatrovnické
soudce. Vlastní téma mediace je školeno ještě v obecné rovině a tyto semináře jsou zařazeny v návrhu plánu vzdělávání do oblasti „Další profesní vzdělávání“ na str. 87 návrhu vzdělávacího plánu.
V souvislosti s tématem mediace doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. doporučila zvážit možnost zařadit do
lektorského sboru JUDr. Martinu Doležalovou, předsedkyni sekce pro ADR (alternativní řešení sporů)
z České advokátní komory, která má mimo jiné poznatky z jednání advokát – klient a je zapsanou
mediátorkou.
Po krátké diskusi Rada doporučila ředitelce Justiční akademie zařadit JUDr. M. Doležalovou
jako lektorku Justiční akademie pro oblast mediace.
3. JUDr. J. Bureš upozornil na to, že zřejmě nedopatřením vypadl z návrhu plánu vzdělávání,
„Oblast insolvenčního práva“ na str. 13 vícedenní insolvenční seminář pro soudce insolvenčních soudů.
Ředitelka justiční akademie poděkovala za upozornění a k tomu sdělila, že skutečně došlo k nedopatření. Vzdělávací akce na toto téma proběhne v měsíci březnu příštího roku a jako lektor je předjednán JUDr. Z. Krčmář, soudce Nejvyššího soudu ČR. V této souvislosti je jednáno i s jinými lektory
např. s JUDr. J. Maršíkovu a dalšími.
Podle prof. JUDr. P. Šámala, Ph.D. není případně problém doplnit na insolvenční tématiku další lektory - specializované soudce Nejvyššího soudu ČR.
Rada doporučuje zařadit opětovně do „Vzdělávacího plánu na rok 2020“ vícedenní insolvenční
seminář pro soudce insolvenčních soudů (nedopatřením nebyl do plánu vzdělávání na příští rok
zařazen).
4. JUDr. R. Fiala se dotázal ředitelky Justiční akademie na třídenní seminář na téma „Dědické
právo v praxi“ na str. 61 vzdělávacího plánu, který není v „Dědické agendě“ uveden.
V odpovědi na dotaz Mgr. L. Vodáková sdělila, že tento seminář je na str. 5 návrhu vzdělávacího
plánu pod názvem „Praktické poznatky z aplikace dědického práva a řízení o pozůstalosti“ a je zařazen v oblasti „Civilní soudnictví“.
5. JUDr. P. Varvařovský se dotázal, zda je v „Návrhu vzdělávacího plánu na rok 2020“ zařazeno
téma „Nový znalecký zákon“ jehož záměrem by bylo v určitém časovém úseku ověření - zdokonalení právního povědomí současných znalců.
K dotazu Mgr. L. Vodáková sdělila, že na toto téma proběhne na Ministerstvu spravedlnosti ČR první
informativní schůzka. Jedná se o novou aktivitu Justiční akademie od roku 2020 – 2021. Novela zákona předpokládá zejména zajištění vstupního vzdělávání a obecné zkoušky Justiční akademií jak
pro stávající soudní znalce v přechodném období zákona, tak i u všech nových soudních znalců.
Půjde tedy jen o ověřování obecných znalostí, nikoliv o prověřování jejich odbornosti. Představa je
taková, že testování budou předcházet krátká školení s vhodně nastaveným obsahem, na kterých se
budou podílet i odborníci z praxe; testování proběhne ihned po ukončení vzdělávací akce. Bude se
tedy jednat o shrnutí základních právních vědomostí pro znalce, aby mohli tuto činnost vykonávat.
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Podle ředitelky Justiční akademie to přinese zvýšené náklady na zajištění těchto zkoušek a ministerstvo spravedlnosti musí počítat s navýšením jak provozních, tak mzdových prostředků na dva až tři
zaměstnance, kteří budou tuto agendu zabezpečovat.
Na základě dotazu z diskuse, je-li Justiční akademie v Kroměříži na takovouto zátěž technicky vybavena, ředitelka sdělila, že Justiční akademie v Kroměříži je po technické stránce dobře vybavena a
má s takovýmto testováním bohaté zkušenosti (testování vyšších soudních úředníků, čekatelů).
Předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. poděkovala ředitelce Justiční akademie za velmi
ambiciózní a dobře zpracovaný plán vzdělávání na rok 2020. Zároveň podotkla, že je nutné se zamyslet nad tím, jak efektivně zajistit účast jednotlivých cílových skupin na vzdělávacích akcích. Prospěšné pro soudce by bylo zavedení jejich povinného vzdělávání, což je ale v současné době zřejmě
nereálné. Za užitečné by také považovala průřezové promítnutí aspektu unijního práva do jednotlivých témat.
K tomu JUDr. R. Fiala a někteří další členové Rady doplnili informaci o to, že Justiční akademie má
přehled o účasti na seminářích, které jsou z větší části kapacity zcela zaplněné. Problém však vidí
v tom, že vzdělávacích akcí se účastní mnozí jedinci opakovaně. Ti co se nechtějí účastnit jakéhokoliv
vzdělávání, se zkrátka neúčastní.
Usneseno:
Rada projednala a schválila „Plán vzdělávání na rok 2020“ jako celek s připomínkami, které jsou uvedeny v „Zápisu“.
II.

Návrh nových lektorů a informace o nových vzdělávacích akcích dosud neprojednaných Radou Justiční akademie

Ředitelka Justiční akademie krátce okomentovala předložený písemný materiál s tím, že na základě
doporučení prof. JUDr. Šámala, Ph.D. byla přepracována jeho forma tak, aby obsahovala všechny
relevantní informace jak k dané vzdělávací akci, tak i k novým lektorům. Konkrétní informace k novým
lektorům jsou uvedeny pod čarou. Nyní tak lze z materiálu vyčíst vše potřebné.
Písemný materiál ke schválení obsahuje jak jmenný seznam dosud neschválených lektorů, kteří již
přednášeli nebo budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie, tak i návrh vzdělávacích
akcí nad rámec schváleného vzdělávacího plánu. Jedná se celkem o čtyři vzdělávací akce.
V diskusi Mgr. P. Pukovec doporučil u každého nového lektora uvádět krátkou profesní kariéru i když
se jedná o lektory z justice; jejich profesní kariéra nemusí být každému známá.
Prof. JUDr. Šámal, Ph.D. doporučil Mgr. L. Vodákové u semináře „Ukládání trestu“ doplnit lektorský
sbor o trestního soudce Nejvyššího soudu. Důvodem je především případná oponentura k přednášeným stanoviskům. Zároveň upozornil na vypsaný nízký počet míst (30).
Mgr. P. Pukovec se připojil k doporučení prof. JUDr. P. Šámala a požádal ze stejných důvodů ředitelku Justiční akademie o doplnění lektorského sboru nejen o soudce Nejvyššího soudu ČR, ale i o
státního zástupce z Nejvyššího státního zastupitelství.
JUDr. R. Fiala k tomu doplnil, že mnohdy účastníci v rámci dotazů chtějí znát i stanovisko Nejvyššího
soudu ČR.
Podle Mgr. L. Vodákové je vzdělávací akce koncipována jako „workshop“. Cílovou skupinou jsou
soudci a státní zástupci s praxí do 3 let. Proto je vypsána pouze pro 30 účastníků. Klasická vzdělávací
akce se vypisují minimálně pro 100 osob.
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Na základě výstupů z diskuse bylo prof. JUDr. Šámalem, Ph.D. managementu Justiční akademie
doporučeno naplánovat jednodenní nebo dvoudenní vzdělávací akci na téma „Ukládání trestu“ se
stejnou anotací jako u „workshopu“ s tím, že bude vypsán minimálně pro 100 osob. První den by se
školila část teoretická, druhý den by byl věnován interaktivní praktické části. Pokud by se jednalo o
jednodenní seminář, doporučil 4 hodiny věnovat části teoretické a 2 hodiny části praktické.
Ředitelka Justiční akademie se vyjádřila v tom směru, že pokud to kapacita míst v učebnách dovolí,
uspořádá vzdělávací akci ještě v letošním roce. Jinak bude muset být vypsána v roce 2020. V obou
případech se bude jednat o vzdělávací akci nad rámec vzdělávacího plánu.
Někteří další členové Rady doplnili informaci o to, že je nutné se do budoucna tímto tématem zabývat.
Usneseno:
Rada projednala a schvaluje návrh nových lektorů jako doplněk ke stávajícímu platnému seznamu
lektorů. Současně projednala a schvaluje návrh nových vzdělávacích akcí s doporučením u vzdělávací akce „Ukládání trestu“ doplnit lektorský sbor o trestního soudce Nejvyššího soudu ČR a o státního zástupce z Nejvyššího státního zastupitelství ČR.

III.

Informace o projektu „Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny“
financovaný z norských fondů

Z pohledu ředitelky Justiční akademie se jedná o významný projekt, který je financován z Norských
fondů. Jeho zahájení je naplánováno na měsíc leden 2020, s termínem jeho ukončení v roce 2023.
Projekt počítá s realizací 160 vzdělávacích akcí s celkovým rozpočtem 36,143 tis. Kč. Větší část finančních prostředků je však určena na platy sociálních pracovníků, kteří budou působit na vybraných
soudech. Finanční ohodnocení takovéhoto sociálního pracovníka činí cca 27 tis. Kč, což v době, kdy
Justiční akademie o grant žádala, byla částka dostačující. V současné době je toto finanční ohodnocení nedostatečné. Justiční akademie proto bude tuto otázku řešit s Ministerstvem financí ČR. Jednou z variant, jak navýšit finanční ohodnocení sociálních pracovníků na soudech, by bylo zkrácení
doby projektu ze čtyř na dobu tří let.
Pro větší přehlednost Justiční akademie předloží na příštím zasedání Rady podrobnější rozpis seminářů v rámci tohoto projektu. V současné době probíhá ve spolupráci s konkrétními soudy intenzivní
fáze přípravy.
V diskusi prof. JUDr. P. Šámal, Ph.D. a někteří další členové Rady tyto aktivity Justiční akademie
plně podpořili. Téma se jeví jako velmi citlivé. Za velký přínos je považováno to, že semináře budou
otevřeny i účastníkům mimo resort justice. Jako příklad je možné uvést soudní znalce, advokáty,
úředníky OSPOD, mediátory a další související profesní skupiny.
V souvislosti s velmi širokou profesní skupinou projektu Mgr. P. Pukovec informoval Radu o tom, že
v současné době probíhá legislativní proces na změnu zákona č. 6/2002 Sb., která by v budoucnu
měla Justiční akademii umožnit účast na vzdělávacích akcích i jiným profesním skupinám mimo resort
justice, avšak pokud to bude v zájmu soudců a státních zástupců. V současné době to nebylo zcela
možné, protože Justiční akademie nemohla hradit výdaje spojené se vzděláváním osob mimo resort
justice (stravování, nocleh a další.).
Ředitelka Justiční akademie informovala Radu, že v tomto projektu jsou již jako cílová skupina vzdělávání uvedení i jiné profesní skupiny, které jsou ale úzce provázány s činností justice.
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Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.
IV.

Různé
a) Změna ve funkci ekonomického náměstka Justiční akademie

Mgr. L. Vodáková informovala Radu o personální změně na pozici ekonomického náměstka, kterou
doposud zastával Mgr. J. Peterka. Z funkce odešel na vlastní žádost. Od 1. září 2019 byl ředitelkou
Justiční akademie pověřen zastupováním funkce ekonomického náměstka Mgr. Martin Dvořák, který
byl do Justiční akademie přijat na funkci právníka Justiční akademie a zároveň na funkci akademického pracovníka pro oblast insolvencí. Ve funkci právníka se podle ředitelky Justiční akademie velmi
osvědčil, jeho činnost ve funkci akademického pracovníka pro oblast insolvencí ještě nelze hodnotit,
neboť jí vykonává velmi krátkou dobu. Ředitelka Justiční akademie zvažuje jeho jmenování na plný
úvazek od 1. ledna 2020 s tím, že mu bude i nadále ponechána agenda insolvenční.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.
b) Informace o průběhu prací na budově „B“ v Kroměříži – rekonstrukce hospodářské
budovy na jídelnu a výdejnu stravy
Ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková krátce zopakovala informace k rekonstrukci objektu
hospodářské budovy na jídelnu a výdejnu stravy ve dvoře budovy „B“ pro účastníky vzdělávacích akcí
v Kroměříži.
Na zasedání Rady 21. června 2019 JUDr. J. Bureš a další členové Rady doporučili ředitelce Justiční
akademie znovu otevřít jednání s náměstkem Ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti ČR
na změnu investičního záměru. Místo výdejny a jídelny stravy vybudovat plnohodnotného stravovacího zařízení, a to mimo jiné i proto, že Justiční akademie již disponuje kvalitním projektem na stravovací zařízení s vlastní kuchyní.
Ředitelka Justiční akademie otevřela jednání s náměstkem Ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti na přehodnocení investičního záměru vybudovat stravovací zařízení s vlastní kuchyní,
avšak to se nesetkalo ze strany ministerstva spravedlnosti s pochopením a bylo vydáno negativní
stanovisko. Z toho vyplývá, že Justiční akademie bude pokračovat ve stávajícím investičním záměru
v souladu s harmonogramem stavebních prací.
V diskusi JUDr. J. Bureš zopakoval, že rozdíl v provozních nákladech na stravování je až padesátiprocentní oproti dodavatelské formě. Vychází ze svých bohatých zkušeností s provozem stravovacího zařízení s vlastní kuchyní na Vrchním soudu v Praze. I přes počáteční zdánlivě velké investice,
v tomto případě navýšení investic o cca 20 mil. Kč, jsou pak provozní náklady po mnoho let až poloviční a je možné lépe stravovací zařízení spravovat.
Členové Rady vyslovili názor, že dodatečná přestavba výdejny a jídelny stravy na stravovací zařízení
s vlastní kuchyní může stát ve finále mnohem více než v současné době požadovaných 20 mil. Kč.
Ředitelce Justiční akademie Rada proto doporučila i nadále uplatňovat požadavek na Ministerstvu
spravedlnosti ČR na změnu - přehodnocení investičního záměru.
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Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. L. Vodákové ohledně rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu a výdejnu stravy na vědomí.
c) Informace o průběhu prací na pražském pracovišti Justiční akademie v Hybernské
18, Praha 1
Prostory v budově Městského soudu v Hybernské 18, Praha 1 již byly po rekonstrukci předány k užívání Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Co se týče pracoviště Justiční akademie, které sídlí ve stejném
objektu, je podle ředitelky Justiční akademie nutné provést dokončovací práce, jako úklid, kontrolu IT
techniky, rozmístění nábytku a další. Pokud proběhne vše podle plánu, vzdělávací činnost Justiční
akademie v Hybernské 18 by tak mohla započít nejpozději v lednu roku 2020. Prioritou Justiční akademie je umístit do přednáškového sálu o kapacitě cca 100 osob zejména vzdělávací akce pro cílovou
skupinu soudců a státních zástupců. Na pracovišti Justiční akademie Na Míčánkách bude probíhat
vzdělávání pro čekatele, asistenty, vyšší soudní úředníky a další profesní skupiny z resortu justice.
Pokud by kapacitně prostory na Hybernské pro cílovou skupinu soudců a státních zástupců nebyly
dostatečné, bude využito učeben Na Míčánkách.
Ředitelka Justiční akademie informovala o nové možnosti využívat ke vzdělávání aulu na Nejvyšším
soudu ČR, která v současné době prochází rekonstrukcí. Nyní jsou využívány prostory Nejvyššího
správního soudu k jejich vlastnímu vzdělávání a výukové prostory na „ombudsmanství“. Vzdělávací
prostory Justiční akademie v Kroměříži slouží zejména k vícedennímu vzdělávání a jednodenním
vzdělávacím akcím pro Moravu.
V diskusi předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. P. Šámal upřesnil, že původní kapacita auly pro
cca 115 osob bude rozšířena na celkový počet 150 osob.
Mgr. P. Pukovec se Mgr. L. Vodáková dotázal, zda Nejvyšší státní zastupitelství může počítat se
seminářem, který má proběhnout v měsíci lednu 2020, s výukovými prostorami v Hybernské 18.
Ředitelka v odpovědi sdělila, že pokud nenastanou nenadálé komplikace při spouštění IT techniky a
vše proběhne tak jak má, nevidí důvod, proč by vzdělávací akce na Hybernské neměly započít.
Usneseno:
Rada bere informaci Mgr. L. Vodákové ohledně rekonstrukce budovy Městského soudu v Praze, Hybernská 18, jejíž součástí je pražské pracoviště Justiční akademie, na vědomí.
d) Nová forma vzdělávání - „Webináře“
JUDr. R. Fiala zmínil ne zcela běžnou formu vzdělávání a to tzv. „webináře“, což značí sledování
seminářů přes webové rozhraní. Domnívá se, že na určité typy seminářů a pro určitý okruh osob by
byl tento způsob sebevzdělávání přínosný. Dotázal se proto ředitelky Justiční akademie zda má o
této nové formě vzdělávání nějaký poznatek.
V odpovědi Mgr. L. Vodáková sdělila, že tato forma vzdělávání probíhá v evropské justiční vzdělávací
síti (EJTN) jejíž členem je i Justiční akademie. Ta nabízí přístup k této podobě vzdělávání přes webové rozhraní. Nevýhodou však je, že vzdělávání probíhá v anglickém, případně francouzském jazyce; záleží na tom, kdo je tvůrcem semináře.
Podle Mgr. L. Vodákové je do budoucna Justiční akademie schopná určité typy seminářů formou
„webináře“ připravit, ale k tomu bude zapotřebí plná součinnost soudů. Jejich úkolem by bylo prověřit
jednak zájem ze strany vybrané cílové skupiny a jednak zajistit dostatečnou účast.
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Podle JUDr. R. Fialy by mohly být vhodnou cílovou skupinou justiční čekatelé a asistenti.
Usneseno:
Rada bere informaci JUDr. R. Fialy a Mgr. L. Vodákové k formě vzdělávání formou „webinářů“ na
vědomí.
e) Webové stránky Justiční akademie
Podle předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánové, DrSc. je zapotřebí více rozvinout webové stránky
Justiční akademie. Při zjišťování, co všechno se může o Justiční akademii dozvědět z těchto stránek,
došla k závěru, že je tam sice uvedena Kroměříž jako hlavní sídlo Justiční akademie, ale chybí tam
podrobnější informace o regionálních pracovištích, zejména Praze. Z toho usuzuje, že by se daly v
mnohém obohatit a rozvinout, aby účastníci i laická veřejnost měla co nejširší informace.

Termín konání Rady Justiční akademie byl stanoven na 6. 12. 2019 (pátek) od 10,00 hod. na
pracovišti Justiční akademie v Praze, Justiční areál Na Míčánkách.

Předložené písemné materiály:

-

Návrh vzdělávacího plánu na rok 2020
Návrh nových lektorů pro vzdělávací akce Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Informace k připravovanému projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“
financovaného z prostředků Norských fondů

Zápis zpracovala: Renata Korábová

Schválila: prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc.
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