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O akademii CEPOL

Evropská policejní akademie (CEPOL) je agentura EU, která se 
věnuje odborné přípravě policistů, zejména pak posilování 

kapacity donucovacích orgánů, aby mohly lépe reagovat na nově 
vznikající hrozby, přičemž se zaměřuje na hrozby s evropským 
nebo přeshraničním rozměrem; například na obchod s drogami či 
terorismus.

Akademie CEPOL každoročně organizuje přibližně 100 různých 
aktivit věnovaných klíčovým tématům, která jsou předmětem 
zájmu policejních složek po celé Evropě. V roce 2013 se kurzů, 
seminářů, konferencí a webinářů akademie CEPOL zúčastnilo více 
než 8 000 policistů z celé Evropy.

Akademie CEPOL sídlí v Budapešti v Maďarsku.

Vzájemná spolupráce

Součinnost a spolupráce jsou stěžejními prvky fungování 
Evropské policejní akademie. Akademie CEPOL spolupracuje 
se svou sítí vnitrostátních policejních vzdělávacích zařízení 
v členských státech EU s cílem poskytovat kvalitní odbornou 
přípravu vyšším policejním úředníkům a úředníkům 

donucovacích orgánů, přičemž k tomu využívá zdroje odborné 
přípravy z celé Evropy. Kurzy akademie CEPOL se konají v celé EU 
a realizuje je zejména síť policejních akademií.

Kromě toho má akademie CEPOL v každém členském státě 
specializované národní kontaktní místo, jež poskytuje informace 
a pomoc policistům, kteří se chtějí zúčastnit činností akademie 
CEPOL.

Přeshraniční reakce jako odpověď na přeshraniční 
hrozby

Bezpečnostní hrozby se nezastavují na hranicích a stejně tak by 
jimi neměla být omezena ani kapacita Evropy pro boj s hrozbami. 
V posledních letech činnost organizovaných zločineckých skupin 
ve stále větší míře připomíná celosvětové podnikání a tyto skupiny 
vykazují větší spolupráci, větší mobilitu a větší diverzifikaci. S cílem 
posílit přeshraniční přístup k boji s organizovanou trestnou činností 
umožňuje akademie CEPOL vzájemné kontakty vyšších policejních 
úředníků z celé Evropy, díky kterým si mohou vyměňovat 
osvědčené postupy a předávat si dovednosti za účelem zlepšení 
boje proti trestné činnosti.

Akademie CEPOL spolupracuje i s partnerskými agenturami EU 
(jako je Europol, Frontex a Eurojust) a s dalšími mezinárodními 
organizacemi (například s Interpolem) s cílem zabezpečit společnou 
reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby.

Cílené produkty pro cílené hrozby

EU každoročně identifikuje nejzávažnější hrozby organizované 
trestné činnosti, k nimž patří terorismus, obchod s drogami, 
obchodování s lidmi a kyberkriminalita. Při přípravě svého ročního 
pracovního programu a katalogu vzdělávání přikládá akademie 
CEPOL prioritu zajišťování odborné přípravy související s těmito 
hrozbami závažné trestné činnosti. K příkladům typů činností, které 
akademie CEPOL organizuje, patří kurzy na téma bezpečnosti na 
letištích, obchodování se střelnými zbraněmi, kyberkriminality 
a boje proti terorismu.

Evropská policejní akademie
POSILOVÁNÍ POLICEJNÍ 
SPOLUPRÁCE  
PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ



  

„… znalosti, které jsem získal, 
noví kolegové z mnoha zemí, 
které jsem potkal, a jejich 
zkušenosti v naší práci pro mě 
budou velmi užitečné.“

účastník kurzu ENFAST, 
Budapešť

Elektronické učení: 
vzdělávání dostupné 
pro všechny
Akademie CEPOL nenabízí pouze školení 
v učebnách a kurzy s ubytováním. V současné 
době si můžete vybrat z 19 on-line modulů, které 
pokrývají širokou škálu témat. Můžete se zúčastnit 
webináře (pro rok 2014 jich bylo naplánováno 
více než 40) nebo se přidat k některé z našich 
rostoucích on-line komunit – je to skvělý způsob, 
jak sdílet osvědčené postupy, znalosti, dovednosti 
a zkušenosti z praxe.

I když elektronické učení nikdy plně nenahradí 
tradičnější způsoby vzdělávání nabízené akademií 
CEPOL, hraje stále významnější roli v naší strategii 
vzdělávání a nabízí alternativní nebo doplňkové 
vzdělávání, čímž zkvalitňuje naše stávající portfolio 
odborné přípravy.

Zapojte se! Pokud jste policista a máte zájem o kterékoli z kurzů nebo činností 
akademie CEPOL, navštivte internetové stránky akademie, na kterých naleznete 
více informací a dozvíte se, jak se zaregistrovat (http://www.cepol.europa.eu).

Více informací o Evropské policejní 
akademii naleznete na adrese  
http://www.cepol.europa.eu

Zkoumání – 
výměna – 
zkušenosti: 
budování evropské 
policejní kultury
Evropský program výměn 
policejních pracovníků plní 
jeden z hlavních cílů akademie 
CEPOL v oblasti rozvoje 
evropské policejní kultury. 
Zatímco při výuce v učebnách 
jde o přeshraniční policejní 
spolupráci v teoretické rovině, 
evropský program výměn 
policejních pracovníků uvádí 
teorii do praxe. Každoročně 
cestují policisté z celé Evropy do 
jiné země, aby strávili dva týdny 
s jinou policejní složkou a zjistili 
při tom, jakým způsobem pracuje. 
Každá výměna nabízí příležitost 
sdílet znalosti a podporuje 
hlubokou a dlouhotrvající 
spolupráci a vytváření kontaktů 
mezi partnery. Výměny zvyšují 
míru poznání odlišných kultur, 
odstraňují předsudky a boří 
překážky.

V roce 2013 využilo výměnu 
k získání lepšího pochopení 
otázek závažné trestné 
činnosti a způsobů řešení 
této problematiky celkem 444 
policistů z 25 zúčastněných zemí 
působících v různých oblastech 

„Během své návštěvy 
jsem měl možnost být přítomen na 
skutečných místech činu a fotografovat 
je. Byl jsem ohromen rozmanitým 
vybavením a technologiemi, které mají 
ve Švédsku k dispozici, a ve spolupráci 
s mým hostitelem se mi podařilo uplatnit 
některé metody práce používané ve 
Švédsku ve své každodenní práci 
v Bulharsku, a to s využitím svého 
stávajícího vybavení. Měl jsem také 
možnost představit švédským kolegům, 
jak v Bulharsku přistupujeme ke školení 
fotografů dokumentujících místa činu.“

forenzní odborník, 
Bulharsko

(od místní policejní práce po 
boj proti terorismu, od práce 
psovodů po obchod s drogami 
a od forenzních věd po finanční 
trestnou činnost).

http://www.cepol.europa.eu
http://www.cepol.europa.eu


Akademie CEPOL ve zkratce Statistické údaje z roku 2013

Výběr činností akademie CEPOL
Vedoucí pracovníci policie

Tento nový vzdělávací modul je určen 
nejvyšším úředníkům donucovacích 
orgánů a pokrývá celou škálu témat 
včetně motivace zaměstnanců, zlepšení 
policejní práce v rychle se měnícím 
prostředí a fungování s omezenými 
zdroji. Školení rovněž přispěje k rozvoji 
nové generace vedoucích policejních 
pracovníků.

Evropská konference policejní 
vědy a výzkumu

Jedná se o každoroční konferenci, na 
níž se setkávají výzkumní pracovníci, 
vědci, policisté a policejní školitelé 
s cílem představit a prodiskutovat stav 
policejní vědy v Evropě. Konference 
upozorňují na úlohu, kterou hrají 
policejní věda a výzkum při posilování 
způsobilosti pro boj proti trestné 
činnosti.

Politický cyklus EU

V úzké spolupráci s odborníky 
z praxe akademie CEPOL připravuje 
a poskytuje školení šitá na míru, 
která se zabývají současnými trendy 
v prioritních oblastech boje proti trestné 
činnosti.

Vzdělávací činnosti a témata doplňují 
operační akční plány a plně podporují 
a odrážejí současný politický cyklus EU 
2014–2017.

Policejní práce v Evropě

Tento multimodulární kurz zahájený 
v roce 2011 zahrnuje právní 
a operativní aspekty mezinárodní 
policejní spolupráce. Z tohoto 
kurzu se vyvinul společný evropský 
magisterský program a od roku 2015 
získají studenti, kteří úspěšně dokončí 
dva roky dálkového studia, diplom 
z akreditovaného magisterského studia.

Více informací o úplném katalogu 
vzdělávání Evropské policejní 
akademie naleznete na adrese  
http://www.cepol.europa.eu
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Veškerou korespondenci  
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34 
zaměstnanců
18 národností

19 on-line 
vzdělávacích 

modulů

103 kurzů, 
seminářů, 
konferencí 
a webinářů

8 251 účastníků
94% 

spokojenost
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