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Pro odborný personál justice

Ekonomická správa soudů
a státních zastupitelství

5. 10.
Školení nové verze NEN pro zadavatele v
HTML5 - dopolední blok
Kroměříž
Nechanický/Nekvasil

8. 9.
Inventarizace majetku v organizačních
složkách státu
Kroměříž
Radjenovičová

5. 10.
Školení nové verze NEN pro zadavatele v
HTML5 - odpolední blok
Kroměříž
Nechanický/Nekvasil

9. – 11. 9.
Metodické dny pro personalisty
Kroměříž
Gruber/Kocourek/Panoš

8. 10.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Kroměříž
Zděnková

15. 9.
Hospodaření s majetkem státu
Praha
Radjenovičová/Zíka

14. 10.
IRES – Vymáhání pohledávek
Praha
Sedláčková

22. 9.
Inventarizace majetku v organizačních
složkách státu
Praha
Radjenovičová

15. 10.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Praha
Koudelková

29. 9.
Školení pro uživatele EDS SMVS – pro
začátečníky
Kroměříž
Pavelka/Strouhalová
30. 9.
Školení pro uživatele EDS SMVS – pro
pokročilé
Kroměříž
Pavelka/Strouhalová
1. 10.
Povinnosti zaměstnavatelů
BOZP a PO
Kroměříž

na

úseku
Tonar

Důležité – nová podoba ASJA
od 8. 9. 2020
Prosím, věnujte pozornost přiložené
metodice s popisem změn nových
funkcionalit ASJA.
Důvodem těchto změn je přehlednější dostupnost prezentací, videí a
dalších výukových materiálů.
Současně prosíme o Vaši trpělivost,
chybějící videa budou dostupná do
konce září a audio knihy do konce
října.

19. 10.
Seminář pro začínající účetní v rezortu
justice
Praha
Bernášková/Libichová
21. 10.
Novela Zákoníku práce 2020 vč. aktuální
pracovněprávní judikatury
Kroměříž
Janšová
29. – 30. 10.
Manipulace s utajovanými dokumenty na
SZ
Kroměříž
Fík
2. 11.
Zjednodušené podlimitní řízení
Kroměříž
Koudelková
9. 11.
Zjednodušené podlimitní řízení
Praha
Koudelková
18. – 20. 11.
Seminář pro mzdové účetní
Kroměříž
Čech/Daněk/Lokajová
24. 11.
Novela Zákoníku práce 2020 vč. aktuální
pracovněprávní judikatury
Praha
Janšová
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26. 11.
Sociální a zdravotní pojištění
Praha
Čech/Daněk
30. 11.
Soudní dohled nad zpracováním osobních údajů
Praha
Panoš

VSÚ, VÚSZ, soudní tajemníci
3. – 4. 9.
Úkony VSÚ v exekučním řízení
Kroměříž
Jirmanová/Kasíková/Krhut
10. 9.
VSÚ - Aplikace ustavení zákona č.
45/2013 Sb., o obětech trestních činů;
Problematika právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí v tr. řízení
Praha
Durdík/Zelenka
17. – 18. 9.
Úkony VSÚ v řízení o pozůstalosti, úschovách a umoření listin
Kroměříž
Bouda
22. 9.
VSÚ - Aplikace ustavení zákona č.
45/2013 Sb., o obětech trestních činů;
Problematika právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí v tr. řízení
Kroměříž
Durdík/Zelenka
8. 10.
Dopady insolvence na civilní řízení pro
VSÚ
Praha
Krhut/Maršíková

takto označený seminář je dostupný
v distanční, on-line formě

Aktuální informace o obsazenosti
daného semináře lze ověřit v ASJA.
www.asja.cz

Další vzdělávací akce - pro odborný personál justice
15. – 16. 10.
Závazky a vybrané smluvní typy pro VSÚ
Kroměříž
Krenk/Trávníková
5. 11.
Dopady insolvence na civilní řízení pro
VSÚ
Kroměříž
Krhut/Maršíková
9. – 10. 11.
Úkony VSÚ při výkonu civilního rozhodnutí
Kroměříž
Bouda

Justiční personál
státních zastupitelství
10. 9.
Spisová služba státního zastupitelství I.
Praha
Čechová/Nečasová
24. 9.
Spisová služba státního zastupitelství I.
Kroměříž
Čechová/Nečasová
6. 10.
Spisová služba státního zastupitelství II.
Kroměříž
Tesařová/Venglářová
8. 10.
Spisová služba státního zastupitelství II.
Praha
Tesařová/Venglářová
20. 10.
Rejstříky ZM, KZM
Kroměříž
Růžičková/Svobodová
22. 10.
Rejstříky ZM, KZM
Praha
Růžičková/Svobodová
2. 11.
Zpracování dokumentů v aplikaci ISYZ
Kroměříž
Brýdl
4. 11.
Zpracování dokumentů v aplikaci ISYZ
Praha
Brýdl
5. 11.
Činnost podatelny státního zastupitelství
Praha
Čechová/Nečasová
10. 11.
Činnost podatelny státního zastupitelství
Kroměříž
Čechová/Nečasová

1. 12.
Netrestní působnost státního zastupitelství - pro odborný personál SZ
Praha
Nechutová
3. 12.
Netrestní působnost státního zastupitelství - pro odborný personál SZ
Kroměříž
Nechutová

Justiční personál soudů
8. 9.
ICA pro správce aplikace ISVKS
Praha
23. 9.
Realizační tým aplikace CEPR
Praha

Kábrt

Suchá

23. – 24. 9.
Excel a jeho využití při kontrolní a dohledové činnosti - začátečníci
Kroměříž
Domanský/Sznapková
24. 9.
ICA pro administrátory
Praha
Kábrt
25. 9.
Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy
Praha
Harašta/Míšek
29. 9.
ICA pro uživatele
Praha

Kábrt

30. 9. – 1. 10.
Realizační tým aplikace ISSPOL
Kroměříž

Suchá

1. - 2. 10.
Realizační tým aplikace ISAS
Kroměříž

Salátová

5. 10.
Zvládání profesní zátěže pro odborný
personál soudů a státních zastupitelství
Kroměříž
Hlaváček
5. – 9. 10.
8. běh - vstupní vzdělávání pro zaměstnance soudů
Kroměříž
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7. – 8. 10.
Workshop pro metodiky soudů IV.
Kroměříž
Jelínková/Macková
Malý/Žaluda
15. – 16. 10.
Realizační tým aplikace ISIR
Kroměříž
Suchá
19. -21. 10.
Realizační tým aplikace ISVKS
Kroměříž
Mráčková
21. 10.
Zvládání profesní zátěže pro odborný
personál soudů a státních zastupitelství
Praha
Hlaváček
23. 10.
Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy
Olomouc
Harašta/?Myška
3. – 4. 11.
Základy pracovního práva aneb postavení
zaměstnance justice v systému práva
Kroměříž
Varvařovský
4. – 5. 11.
Excel a jeho využití při kontrolní a dohledové činnosti - začátečníci
Kroměří
Domanský/Sznapková
6. 11.
Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy
Praha
Harašta/Míšek
18. 12.
Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy
Kroměříž
Harašta/Míšek/Myška

Elektronické dokumenty
a tvorba vzorů dokumentů
21. – 22. 10.
Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi
Praha
Peterka/Podaný
25. – 27. 11.
Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi
Kroměříž
Peterka/Podaný
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NOVÝ VZHLED STRÁNEK
Od 8. září 2020 dochází v systému ASJA k několika změnám.
Jedna z těch základních a nejvíce viditelných je celková grafická změna stránek ASJA:
https://asja.jacz.cz/index.php, které svou podobu odvozují z webových stránek Justiční akademie.

Přihlášení do systému
Do systému ASJA je možné se přihlásit dvojím základním způsobem:
•
•

prostřednictvím hlavní stránky Justiční akademie, tzn:. https://www.jacz.cz/,
přímo ze stránky systému ASJA, tzn.: https://asja.jacz.cz/.

Přístup z hlavní stránky Justiční akademie
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu webové stránky Justiční
akademie, tzn.: https://www.jacz.cz/.
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Přihlašovací rozhraní má nově označení „Správa mých seminářů“, ve kterém místo kolonky
„Uživatelské jméno“ je nově jen „Email“. Myslí se tím samozřejmě pracovní email.
Pokud uživatel registraci ještě nemá nebo heslo zapomněl, má možnost si nechat vygenerovat heslo
nové, a to kdykoli a opakovaně. Stačí kliknout na odkaz: „Neznám heslo“. Uživatel je přesměrován na
novou stránku, kde do příkazního řádku zadá adresu pracovního emailu. Na tento email mu následně
přijde heslo. V případě zapomenutého hesla je zasláno heslo nové.
Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu osobních dat Justiční akademie seznam hesel nevede, ani
hesla nerozesílá. Vytvoření a změna hesla jsou plně věcí uživatele!
Generování hesel je možné pouze na adresy domén soudů, státních zastupitelství a Ministerstva
spravedlnosti České republiky. Při zadání jiné adresy se objeví následující chybová hláška.

V případě technických problémů s přihlášením může uživatel kontaktovat Justiční akademii, a to na
emailu: info@asja.cz.
Pokud uživatel byl zaměstnancem justice, má nebo v minulosti měl v systému ASJA vytvořený účet
a přechází pouze do jiné organizační složky justice, pak o změnu přihlašovacího emailu musí opět
požádat na info@asja.cz.

Pokud by si nechal vygenerovat heslo na mail přidělený v nové instituci, založil by si v systému nový
účet, ve kterém by mu samozřejmě chyběly jak aktuální přihlášky, tak i dříve absolvované semináře.
Přímý přístup na stránku systému ASJA
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu stránky systému ASJA, tzn.:
https://asja.jacz.cz/.
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Zobrazí se hlavní přihlašovací stránka. Vlevo dole pak stačí zadat své přihlašovací údaje, tzn. pracovní
email a heslo.
Bez zadání údajů lze sice obsah stránek prohlížet, ale pouze omezeně, nelze se např. přihlásit,
stáhnout přílohy apod.
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NOVÝ PANEL ZÁLOŽEK
Další ze základních změn je nový panel se samostatnými záložkami.

Pro větší přehlednost jsou zde semináře rozděleny podle druhu jednotlivých příloh, tzn. podle toho,
zda jsou na seminář navázány např. prezentace, video záznamy přednášek, metodické materiály či elearningové texty.
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A SYSTÉM FILTRACE
Ke změně došlo i na hlavní stránce zobrazení všech aktuálních seminářů, tzn. těch, které probíhají
nebo teprve budou probíhat a na které je možné se přihlásit. Změna se týká zejména filtrace
seminářů a jejich vyhledávání podle řady kritérií.
Na hlavní stránku je možné se dostat kliknutím na nadpis „Oblast vzdělávání“ a dále volbou
„VŠECHNY OBLASTI“ nebo kliknutím na některou konkrétní oblast. Oblast je vždy vyznačena tučně a
psána velkými písmeny, tzn. „CIVILNÍ SOUDNICTVÍ“, „TRESTNÍ SOUDNICTVÍ“, „SPRÁVNÍ
SOUDNICTVÍ“ apod. Nadpisy podoblastí jsou psány běžným písmem jako např. „Civilní právo“,
„Insolvence“, „Trestní právo“, „Správní právo“.
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Filtr Dle podoblastí
Po kliknutí na oblast se otevře stránka „Semináře v nejbližším období“, která je ve výchozím stavu
nastavena podle jednotlivých podoblastí, kdy číslo v závorce udává počet aktuálních seminářů v rámci
příslušné podoblasti.

Kliknutím na filtr třídit „Dle podoblastí“ (zaškrtávací box je prázdný) se otevře stránka s celkovou
nabídkou seminářů, bez třídění na oblasti a podoblasti.

Výchozí nastavení řazení seminářů je podle data uzávěrky, tzn., pokud je např. 9. srpna, zobrazí
systém semináře s datem uzávěrky 10. srpna a pozdějšími.
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Filtr Last Minute
Kliknutím na filtr „Last minute“ se oranžově zobrazí semináře, u nichž byla uzávěrka posunuta, a to
např. z důvodu uvolnění míst. Nejzazší datum uzávěrky je dva dny před datem zahájení. Do data
uzávěrky může uživatel sám změnit např. požadavky na stravu či ubytování. Po tomto datu o změnu
musí požádat organizační pracovnici, která má seminář na starosti.

Filtr Distanční semináře
Kliknutím na filtr „Distanční semináře“ se zobrazí nová a specifická kategorie seminářů. Jedná se o
tzv. online semináře, kterým se budeme blíže věnovat v další části.

Filtr Mé specializace
Filtr „Mé specializace“ umožňuje výběr seminářů zúžit na ty, které jsou určeny pro stejné
specializace, jaké mám zvolené na své osobní kartě. Tzn. čím více specializací budu na osobní kartě
mít, tím výčet seminářů bude větší.
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Předpokladem pro podobné zobrazení samozřejmě je, že seminář je pro určitou specializaci(e) určen.
Zjistíme to kliknutím na název semináře a následně na záložku „Specializace“. Pokud byl vypsán
seminář se stejnou specializací, jakou má uživatel na osobní kartě, pak informaci dostane i mailem.

Systém ASJA je nastaven tak, že se uživateli zobrazují pouze záznamy, u kterých je nějaký datový
záznam. Pokud se u semináře nezobrazuje záložka „Specializace“, pak to znamená, že seminář není
doporučen pro žádnou konkrétní specializaci a je tedy otevřen všem.

Podobně: pokud se u semináře zobrazuje např. záložka „Instituce“, pak to znamená, že seminář je
organizován pouze pro zde uvedené instituce. V případě, že jsem z jiné instituce, než jsou ty, které
jsou pod záložkou uvedeny, pak se na seminář nemohu přihlásit (a to ani tehdy, když je určen pro
stejnou pracovní pozici a stejnou specializaci, kterou mám nastavenu na své osobní kartě).
Další použití filtrů
Filtry, které využívají zaškrtávací pole, lze mezi sebou kombinovat, což uživateli umožňuje zúžit
nabídku seminářů na několik, které ho opravdu zajímají, např.
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Kromě zaškrtávacích filtrů systém na hlavní stránce využívá i filtraci podle jednotlivých sloupců, která
umožňuje nejen třídění podle šipek vzestupně a sestupně, ale i třídění podle klíčových slov či u
některých sloupců výběrem z tzv. rozevíracího seznamu.

Ne každého semináře, který je určen pro stejnou pracovní pozici, se ale můžu zúčastnit. Limitující
faktor, že seminář je určen pro jinou instituci, byl zmíněn. Další omezení může být pracovní pozice:
pokud je seminář např. určen pro soudce, pak se uživatel s jinou pracovní pozicí přihlásit na seminář
nemůže. Za pomoci filtru si tak z množství různých seminářů můžu snadno vyfiltrovat ty, na které se
můžu přihlásit, a to i přímo z hlavní stránky.
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DISTANČNÍ SEMINÁŘE
Distanční semináře jsou novou kategorií seminářů. Standardní semináře, tzn. klasické, prezenční,
budou organizovány stejným způsobem jako doposud. Distanční semináře budou mít online
charakter a budou více zaměřeny na práci s jednotlivými skupinami, rozdělenými zejména podle
pracovních pozic. Těmto skupinám lze cíleně a v systému na jednom místě nabízet zejména různé
studijní materiály, vytvořené přímo pro ně: může se jednat např. o e-learningové texty, speciální
metodiky či o prezentace nebo videa, ať již záměrně připravené pro tuto skupinu nebo jako záznam
z již proběhlých prezenčních seminářů.

Pokud jsou u semináře doprovodné výukové materiály, pak jsou označeny symbolem „tutora“.
Výukové materiály samozřejmě mohou být součástí nejen distančních, ale i prezenčních seminářů.
Distanční semináře jsou v systému pro odlišení vyznačeny modrou barvou, a to:
•

jak na hlavní stránce, tak i ve struktuře jednotlivých záložek:

•

v náhledu kalendáře:

•

v jeho detailu:
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•

tak i na osobní stránce v přehledu jednotlivých seminářů:

Struktura distančního semináře
Při kliknutí na název distančního semináře se otevře jeho detail s rozdělením záložek podle druhu
jednotlivých příloh, které jsou na seminář navázány. Samozřejmě platí zásada, že se zobrazují pouze
záložky, u kterých je nějaký záznam. Tam, kde příloha není, se záložka nezobrazí.
•

Příklad semináře pouze se „základními údaji“. Přílohou jsou pouze pozvánka s programem

•

Seminář, který je doplněný různými druhy příloh může mít následující podobu:

Vzhledem k předpokládané on-line podobě budou u distančního semináře zpravidla chybět záložky
„Přednášky“ a „Lektoři“, typické právě pro prezenční semináře. Detail distančního semináře je pak
jakýmsi datovým úložištěm všech příloh, které se k danému semináři vážou. Uživatel je tak má
„všechny na jednom místě“, bez ohledu na jejich rozdělení dle druhu (metodiky, prezentace, video
apod.) či věcného hlediska (řazení příloh v závislosti na oblastech a podoblastech), toto dělení právě
poskytují záložky na horní liště, jak si dále uvedeme podrobněji.
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Přihláška na distanční seminář
Uživateli, který se přihlásí na distanční seminář, je systémem přihláška schválena automaticky (u
prezenčního semináře schválení závisí na dalších podmínkách, jako je např. kapacita, pracovní pozice
apod.). O vytvoření a schválení přihlášky jsou uživatel a personalista informováni mailem. Pokud je
seminář koncipován jako ucelené a uzavřené studium pro určitou cílovou skupinu, např. pracovní
pozici a na seminář se přihlásí uživatel z jiné pracovní pozice, může akademický pracovník, který
výuku distančního semináře organizuje, rozhodnout o smazání jeho přihlášky. Daný uživatel má
samozřejmě možnost si stáhnout či sledovat např. všechny přílohy a záznamy, které jsou součástí
semináře, ale na jeho mail nejsou zasílány informace např. o nutnosti vypracovat a zaslat určitý úkol
apod.
PŘÍLOHY U SEMINÁŘE
Vytvořené přílohy, které jsou součástí semináře, se (s výjimkou pozvánky a programu) zobrazují na
samostatných záložkách, a to buď jako celkový přehled příloh u jednotlivých seminářů

nebo jako přehled příloh u seminářů, na které jsem přihlášený a zároveň mám účast na nich
schválenu (záložka Moje…).
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Přílohy obecně mohou mít charakter buď souborů, které jsou k semináři připojeny fyzicky nebo
odkazů na internet, které jsou v podobě záznamu: http:/ či /https://.
Přílohy v podobě souborů jsou označeny symbolem složky:
Přílohy v podobě odkazů jsou označeny symbolem sponky:
Zobrazení příloh u konkrétního semináře
U konkrétního semináře jsou všechny přílohy „pohromadě“. Mohou mít např. následující podobu:
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Jak bylo poznamenáno výše: platí zásada, že se zobrazují pouze ty záložky, kde je nějaký záznam.
Pokud u semináře např. není zavěšena žádná prezentace, pak se ani záložka „Prezentace“ nezobrazí.
Zobrazení příloh určitého druhu a jejich vyhledávání
Pokud na horní liště s názvy jednotlivých příloh kliknu na záložku s názvem určité přílohy, načte se mi
seznam všech příloh stejného druhu, a to u různých seminářů. Přesto, že se přílohy nově zobrazují u
seminářů pouze za poslední tři roky zpětně, jedná se o poměrně velké množství materiálů, ve kterých
není jednoduché se zorientovat. Pro snadnější vyhledávání nám slouží stejnojmenné vyhledávací
pole, které jedno či více klíčových slov prohledává v názvech seminářů a v názvech jednotlivých
příloh.
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Výsledný seznam je setříděn dle abecedy podle názvu semináře s tím, že za názvem semináře je
uveden rok, kdy se konal.
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Globální vyhledávání
Vedle vyhledávání v rámci příloh je samozřejmě možné i globální vyhledávání za pomocí „lupy“,
umístěné na panelu záložek vpravo. Vyhledávání je možné jako jednoduché, a to v rámci právě
probíhajících (aktuálních) seminářů za pomocí klíčových slov v jejich názvu nebo jako

pokročilé vyhledávání, které umožňuje prohledávání seminářů podle různých kritérií. Jako výchozí je
vyhledávání v názvu semináře, a to nejen těch aktuálních, ale i seminářů, které se již konaly.

Např. pokud dáme vyhledat „domácí“ v názvu přednášky, systém zobrazí seznam, ve kterém jsou
přednášky opět řazeny dle abecedy, a to spolu s informací, kolik záznamů se podařilo najít.
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NÁHRADNÍK NA SEMINÁŘI
Funkcionalita, že účastník je evidován jako náhradník, kterému bude nabídnuta účast na semináři
v případě, že se na něm uvolní místo, je v systém již nějakou dobu. Nově se ale tento údaj projeví i na
osobní kartě uživatele pod záložkou Přihlášky.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se Vám systém ASJA nezobrazuje korektně (např. překrývání nápisů, posunutí přihlašovacího
okénka apod.), pak je to pravděpodobně způsobeno tím, že v mezipaměti (tzv. cache) vašeho
webového prohlížeče je ještě uloženo předchozí nastavení webové stránky. I když se po opětovném
přihlášení stránka většinou přepíše sama, je možné ji aktualizovat i okamžitě. Volba a výběr
příslušných položek pro okamžitou aktualizaci (vymazání souborů cookies a dočasných souborů) je
závislá na konkrétním webovém prohlížeči a je nejčastěji dostupná po stisknutí kombinace kláves
„CTRL+SHIFT+DEL“.
V prohlížeči Microsoft Edge vypadá formulář pro vymazání cookies následovně (ze seznamu možných
údajů doporučujeme zatrhnout jen „Soubory cookie a další data webu“).
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