Návrh systému školení asistentů soudců brněnských soudů v budově Nejvyššího soudu
Strany:
Nejvyšší soud:

poskytnutí přednáškové místnosti

Justiční akademie:

zajištění přednášejících, registrace přes systém ASJA

Unie asistentů soudců:

zajištění zpětné vazby a požadavků asistentů na obsah školení

Situace:
Asistenti soudců jsou nedílnou součástí dnešní justice. Ačkoliv jejich role v systému se zatím
vyvíjí, jejich hlavním úkolem je pomoci soudci, k němuž jsou přiděleni, s vyřizováním věcí. Na
rozdíl od justičních čekatelů asistenti soudců nejsou pravidelně proškolováni. Cílem tohoto
návrhu je zajistit odborný růst asistentů soudců, který se následně pozitivně odrazí v jejich vyšší
schopnosti pomoci soudcům, především při vytváření konceptů.
Řešení:
Jelikož není s ohledem na organizaci práce vhodné, aby asistent soudce chyběl na pracovišti po
delší dobu v řádu dnů, je řešením vysílat jej na jednodenní školení nejlépe v místě zaměstnání.
To při současném modelu, kdy se školení konají v Praze a Kroměříži, není možné. Řešením je
proto organizovat jednodenní školení v pravidelných intervalech 1x měsíčně v budově
Nejvyššího soudu. Již dnes Justiční akademie pořádá vybrané přednášky v budově Nejvyššího
správního soudu.
Přínos pro brněnské soudy:
Na Nejvyšším soudě (80 asistentů), Nejvyšším správním soudě (60 asistentů), Ústavním soudě
(45 asistentů), Krajském soudě v Brně (35 asistentů) a Městském soudě v Brně (10 asistentů) je celkem 230 asistentů (a jejich počet stále roste). Asistenti se tak v případě konání školení v
budově Nejvyššího soudu vzdálí od místa výkonu práce pouze několik zastávek MHD. Tím se
ušetří nemalé prostředky na dopravu, ubytování a stravu v porovnání s koncepcí, kdy je
vypraven autobus asistentů do Kroměříže na tři dny. Přitom dopad pravidelných školení na
odbornou úroveň je vyšší než nárazová akce jednou za rok. Proto za méně vynaložených
prostředků je možné asistenty školit intenzivněji.
UNIE ASISTENTŮ SOUDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY | Botanická 28 | Brno | 602 00
tel: +420 532 307 802 | posta@unieasistentu.cz | www.unieasistentu.cz

Plán školení 2011 k jednání (varianta 5 školení):
Ačkoliv za „ideální“ počet přednášek je možné považovat až deset ročně, po konzultaci
s personálním oddělením pro pilotní rok 2011 navrhujeme konání pěti školení. Z přednášek,
které Justiční akademie nabízí, byly na základě ankety mezi asistenty soudců Nejvyššího soudu
vybrány tyto:
I.

7. února

„Závazkové vztahy“

II.

4. dubna

„Nový trestní zákoník“

III.

6. června

„Právo obchodních společností a cenných papírů“

IV.

3. října

„Používání trestních institutů trest. práva v obch. a civil. vztazích“

XI.

7. listopadu

„Seminář k O.S.Ř pro začínající soudce“

Vedlejší přínos:
Nejvyšší soud je instituce u níž asistenti soudců působí od roku 2000, má s jejich činností
nejvíce zkušeností a spolupořádáním školení by se stal „garantem“ směřování dalšího vývoje v
této oblasti.

V Brně dne 4. června 2010

vypracoval Mgr. Adam Dvořáček a Mgr. Jan Kolba
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