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Důležité kontakty
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http://www.ejtn.eu/ 

Tým EJTN pro výměnný program:
exchanges@ejtn.eu; + 32 2 280 22 42 S finanční podporou Evropské Unie v rámci « Justice Programme »

“Všem svým kolegům mohu účast na 
výměnném programu jen doporučit.  
Je to skvělá příležitost k získání širšího 
pohledu i nabytí nových zkušeností” 
- soudce z Německa -

Výměnný program 
EJTN ve zkratce 

Jak se přihlásit? 
Podmínkou účasti na některé z nabízených aktivit výměnného 
programu je silná profesní motivace a dobrá znalost jazyka, ve 
kterém aktivita probíhá.

Výzva k přihlašování na všechny aktivity výměnného programu EJTN 
je zveřejňována vždy jednou ročně na podzim prostřednictvím part-
nerských vzdělávacích institucí (zpravidla prostřednictvím Justiční 
akademie) a prostřednictvím webových stránek EJTN. EJTN spolu-
pracuje s partnerskými vzdělávacími institucemi ve svých členských 
zemích na výběru a alokaci žadatelů, a to mj. na základě počtu míst 
inzerovaných pro konkrétní aktivitu výměnného programu v jednot-
livých hostitelských zemích/institucích.

Finanční podmínky 
Výdaje spojené s výměnným programem (cestovné, ubytování, 
stravné, atd.) jsou účastníkům uhrazeny ze strany EJTN do 
stanovené výše předem prostřednictvím paušální částky, a poté 
doplaceny po ukončení stáže na základě prokázaných nákladů.NÁZEV 
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Program 
AIAKOS

Čekatelé, 
asistenti 

nebo 
začínající 

soudci 
a státní 
zástupci

2 týdny 
(zpravidla 
1 týden v 
zahraničí, 
1 týden v 

tuzemsku)

Školící 
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Justiční 
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zemí EU
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dobé 

studijní 
návštěvy

Soudci 
a státní 
zástupci

2 až  
5 dní dle 
možností 

hostitelské 
instituce

CJEU, 
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instituce 

EU

Angličtina 
nebo fran-
couzština

Dlou-
hodobé 
studijní 

stáže 

Soudci 
a státní 
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praxí

3 až 12 
měsíců dle 
možností 
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CJEU, 
ECHR, 

Eurojust

Angličtina 
nebo fran-
couzština

 Všechny přihlášky musí být zaslány kontaktnímu bodu výměn-
ného programu ve Vaší zemi (zpravidla Justiční akademie ve 
Vaší zemi) 

 doporučujeme na podzim prohlédnout webové stránky EJTN 
s aktuálními informacemi o výzvě k přihlašování a s detailní 
informací o kontaktním bodu pro přihlašování na aktivity 
výměnného program ve Vaší zemi.



Program AIAKOS 
Tento program je určen pro čekatele, asistenty a začínající soudce/státní 
zástupce a umožňuje účastníkům poznat evropské justiční systémy a 
systémy justičního vzdělávání, prohloubit znalosti o evropském právu a  
o nástrojích justiční spolupráce, setkat se s kolegy z evropských zemí a 
získat užitečné kontakty pro své budoucí profesní působení. 

Historie a cíle Aktivity
Výměnný program pro zaměstnance justice je 
jednou ze zásadních aktivit činnosti Evropské justiční 
vzdělávací sítě (European Judicial Training Network; 
EJTN). Na základě iniciativy Evropského Parlamentu 
začala EJTN realizovat výměnný program poprvé 
v roce 2005 a o rok později, v roce 2006, poskytla 
Evropská komise EJTN výhradní postavení v realizaci 
evropských justičních výměnných stáží. 

Hlavním cílem výměnného programu EJTN je zvýšit 
praktické znalosti o justičních systémech napříč 
evropským soudnictvím a prostřednictvím přímých 
kontaktů soudců a státních zástupců prohloubit 
znalost evropského práva a posílit ochranu lidských 
práv a svobod. Důležitým aspektem je také přímá 
výměna názorů a zkušeností mezi soudci, státními 
zástupci a školiteli členských států Evropské unie. 
Výměnný program klade důraz na rozvíjení evropské 
právní kultury, založené na vzájemné důvěře mezi 
justičními institucemi v evropském justičním prostoru. Vzdělávací aktivity u evropských soudů a na 

institucích EU 

Krátkodobé stáže na soudech a stát-
ních zastupitelstvích a na justičních 
vzdělávacích institucích v členských 
státech EU 

Cvičné soudní 
řízení účastníků 
programu 
AIAKOS, 
Bordeaux/
France

Umožňují účastníkům získat znalosti o jiných justičních 
systémech a sdílet zkušenosti ze soudní praxe s jejich 
profesními protějšky.  

Výměnný program 
zahrnuje krátkodobé 
stáže na soudech, státních 
zastupitelstvích a na 
justičních vzdělávacích 
institucích v členských 
státech EU, dále pak 
krátkodobé studijní 
návštěvy a dlouhodobé 
studijní stáže na evropských 
soudech a institucích EU,  
a také speciální programy 
pro justiční čekatele, 
asistenty a začínající  
soudce a státní zástupce. 

Existují dvě varianty krátkodobých stáží:

 Skupinové stáže: skupina soudců a/nebo státních zástupců z několika 
členských zemí EU získá v hostitelské zemi základní informace o právním 
a soudním systému a praktické znalosti a zkušenosti v rámci následného 
programu na soudech, státních zastupitelstvích a justičních institucích. 

 Individuální stáže: hostující soudce/státní zástupce je zpravidla 
přítomen každodenní práci svého profesního protějšku v hostitelské 
zemi. Individuální stáž může být ušita na míru podle profesního zaměření 
hostujícího účastníka. 

Školitelé z resortů justice mají příležitost poznat výukové metody, učební 
nástroje a vzdělávací programy pro justiční vzdělávání v hostitelské zemi, 
stejně jako sdílet vlastní osvědčené postupy a dobré vzdělávací praktiky se 
svými kolegy. 

Krátkodobé studijní návštěvy jsou organizovány 
pro skupiny účastníků z různých zemí a realizují 
se u Evropského soudního dvora (CJEU), u Evrop-
ského soudu pro lidská práva (ECHR), v Eurojustu 
a na několika dalších institucích EU v Bruselu. Tyto 
instituce poskytnou účastníkům studijních návštěv 
vhled do svého fungování. 

Dlouhodobé studijní stáže jsou nabízeny 
individuálně na CJEU, ECHR a Eurojustu a 
umožňují účastníkům detailní poznání činnosti 
hostitelské instituce.

 Získání znalostí o justičních 
systémech členských zemí EU

 Výměna osvědčených postupů 
a dobrých praktik

 Rozšíření sítě profesních 
kontaktů

 Prohloubení jazykových 
dovedností

1600 účastníků 
ve Výměnném 
programu  
každoročně – 
desetinásobný 
nárůst během 
posledního  
desetiletí Skupinová stáž,  

Benátky/Itálie 
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