VÝMĚNNÉ STÁŽE VE ZKRATCE
AKTIVITA

ROZSAH

JAZYK

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
LOKACE

SOUDCI A STÁTNÍ ZÁSTUPCI
Standardní stáže 10 dnů*

Specializované
stáže

5 dnů

Bilaterální stáže

5 dnů

Studijní návštěvy 2 – 5 dnů
Dlouhodobé
stáže

3 – 12 měsíců

Jazyk
hostitelské
země nebo
lingua franca
Jazyk
hostitelské
země nebo
lingua franca
Jazyk
hostitelské
země nebo
lingua franca

Soudy, státní
zastupitelství

Náklady na dopravu, ubytování a celodenní výdaje jsou hrazeny
EJTN buď formou paušálních cestovních náhrad nebo refundací
skutečně vynaložených nákladů.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Soudy, státní
zastupitelství

Výzva pro přihlašování je zveřejňována každoročně v
podzimních měsících prostřednictvím Justiční akademie
a na webových stránkách EJTN.

Soudy, státní
zastupitelství

Kandidáti se mohou zaregistrovat prostřednictvím přihlášek
přístupných na webových stránkách EJTN. Podmínkou
účasti je silná profesní motivace a dobrá znalost jazyka,
ve kterém daná aktivita probíhá.

Soudní dvůr EU,
Angličtina nebo ESLP, Eurojust,
francouzština Instituce EU,
FRA, HCCH
Angličtina nebo Soudní dvůr EU,
francouzština ESLP, Eurojust

PŘEDSEDOVÉ SOUDŮ A VEDOUCÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCI

EJTN spolupracuje s Justiční akademií a partnerskými
institucemi svých členských zemí na výběru a alokaci
žadatelů, a to na základě počtu inzerovaných míst v
požadované destinaci.
Oznámení o nominaci rozešle úspěšným kandidátům EJTN
do dvou měsíců od ukončení termínu pro přihlášení.

Výměnné stáže pro
zaměstnance justice

Jazyk
hostitelské
Soudy, státní
3 – 5 dnů
země nebo
zastupitelství
lingua franca
ČEKATELÉ, ASISTENTI, SOUDCI A STÁTNÍ ZÁSTUPCI
NA ZAČÁTKU KARIÉRY
2 týdny
Justiční
(1 týden v
vzdělávací
Program AIAKOS zahraničí a
Angličtina
instituce,
1 týden ve své
soudy, státní
zemi)
zastupitelství

Stáže pro
vedoucí justiční
pracovníky

JUSTIČNÍ VZDĚLAVATELÉ
Stáže pro
vzdělavatele

5 dnů

Jazyk
hostitelské
země nebo
lingua franca

Justiční
vzdělávací
instituce

* Některé standardní stáže mohou trvat 5 dnů v závislosti na hostitelské instituci.

Více informací! Navštivte webové
stránky EJTN www.ejtn.eu

“Podle mého jsou vzdělávací aktivity EJTN jedny z
nejlepších. Umožňují nám podělit se o své zkušenosti s
kolegy z různých států EU, což je nedocenitelné.”
Státní zástupce z Polska


European Judicial Training Network (EJTN)
123, rue du Commerce, B-1000 Brussels
Email: exchangeprogramme@ejtn.eu | Phone: +32 2 280 22 42

S finanční podporou Evropské Unie v rámci
„Justice Programme”

V KOSTCE

PŘEHLED AKTIVIT…

Program výměnných stáží pro zaměstnance justice byl zahájen
v roce 2005 z iniciativy Evropského parlamentu a jedná se o
stěžejní program Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN).
EJTN jeho prostřednictvím poskytuje vzdělávací akce, které svou
kvalitou odpovídají současným i budoucím potřebám evropského
soudnictví. Aktuálně je EJTN považována za nejlepší
platformu pro realizaci výměnných stáží mezi
justičními orgány.
©ENM

Krátkodobé stáže v členských státech EU
• Standardní stáže: Jsou organizovány buď pro jednotlivce
nebo skupiny soudců a státních zástupců z několika zemí EU.
Účastníci získají základní informace o justičních systémech
hostitelské země, účastní se soudních jednání a mají
příležitost vyměnit si praktické znalosti a zkušenosti se svými
kolegy při návštěvě soudů a státních zastupitelství.
• Specializované stáže: Soudci a státní zástupci mohou
prohloubit svou specializaci v konkrétní právní oblasti
prostřednictvím návštěvy soudu či státního zastupitelství
jiného členského státu EU. Každoročně je nabízeno více než 15
specializací.
• Bilaterální stáže: Na základě vlastního podnětu má skupina
soudců či státních zástupců jedné instituce příležitost strávit
týden u soudu či státního zastupitelství jiného členského státu
EU a vyměnit si zkušenosti a osvědčené postupy u konkrétních
témat společného zájmu.

Cvičný soudní proces
Program AIAKOS
Bordeaux, Francie

“Výměnná stáž
byla tou doposud nejpřínosnější
a nejpodnětnější zkušeností mé profesní
kariéry.”
soudce z ČR

Hlavním cílem výměnných stáží EJTN je - prostřednictvím
přímých kontaktů, výměnou názorů a zkušeností soudců, státních
zástupců a školitelů členských zemí EU - zvýšit praktické znalosti
o soudních systémech napříč evropským soudnictvím a současně
prohloubit znalost evropského práva a oblast lidských práv.
Program výměnných stáží je dále zaměřen na rozvoj evropské
soudní kultury, založené na vzájemné důvěře mezi soudními
institucemi ve společném evropském justičním prostoru.

• S
 táže pro vedoucí justiční pracovníky: Tento typ stáží je
připraven pro předsedy soudů a vedoucí státních zastupitelství.
Se zahraničími kolegy se věnují otázkám osobnosti manažera,
komunikačním dovednostem a vztahu k médiím, informačním
technologiím, finančnímu řízení i řízení lidských zdrojů.
• S
 táže pro školitele: Školitelé v rezortu justice mají příležitost
seznámit se s metodologií justičního vzdělávání hostitelské
země, poznat jejich vzdělávací programy a nástroje a vyměnit
si zkušenosti a osvědčené postupy ve vzdělávání soudců a
státních zástupců s kolegy dalších států EU.

Standardní stáž
Benátky, Itálie
©PH

Vzdělávací aktivity u evropských a mezinárodních
institucí
• S
 tudijní návštěvy: Skupiny účastníků z různých zemí mají
příležitost navštívit Soudní dvůr Evropské unie, Evropský
soud pro lidská práva (ESLP), Eurojust, Instituce EU v Bruselu,
Agenturu EU pro základní práva (FRA) a Haagskou konferenci o
mezinárodním právu soukromém (HCCH). Jejich prostřednictvím
získají účastníci vhled do fungování těchto institucí.
• D
 louhodobé studijní stáže: Individuální stáže u Soudního
dvora EU, ESLP a Eurojustu. Umožňují účastníkům detailní
seznámení s činností hostitelské instituce.

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

Co vám program nabízí…
• Z ískat znalosti o soudních systémech členských
zemí EU
• Vzájemně se informovat o osvědčených postupech
• Rozšířit síť profesních kontaktů
• Prohloubit jazykové dovednosti

“Jsem
velmi rád, že jsem
se mohl zúčastnit této studijní
návštěvy! Byla to zajímavá a přínosná
zkušenost!”
řecký soudce

“IPředčilo to mé
očekávání. Diskuze s kolegou –
předsedou soudu, který řeší sice podobné
problémy, avšak jiným způsobem, bylo velmi
obohacující!”
předseda soudu z Belgie

