
Shrnutí výroční 
zprávy za rok 2014

Evropská policejní akademie (CEPOL) je agentura EU, která se 
věnuje odborné přípravě policistů, zejména pak posilování 
kapacity evropských donucovacích orgánů, aby mohly lépe 
reagovat na nově vznikající hrozby, přičemž se zaměřuje na 
hrozby s evropským nebo přeshraničním rozměrem.

Akademie CEPOL rozvíjí své portfolio činností v reakci na 
posuzování bezpečnostních hrozeb a potřeb členských 
států. Vyvíjí příslušné vzdělávací činnosti v plném souladu se 
strategickými pokyny evropských orgánů a institucí.

Rok 2014 byl pro akademii náročný. Nejenže akademie CEPOL 
splnila své cíle stanovené pro uvedený rok, ale dokonce je 
překročila, a to i přes stěhování, které značně zvýšilo pracovní 
zatížení v porovnání s běžným rokem.

Akademie úspěšně splnila svůj 
pracovní program a realizovala 
více činností, než bylo původně 
plánováno. Důležité je, že zvýšila 
dosah své odborné přípravy s cílem 
zajistit dosud nejvyšší míru účasti. 
Tento nárůst míry účasti potvrzuje 
jak zájem o roční katalog vzdělávání 
akademie CEPOL a jeho význam, 
tak náš závazek zvyšovat přístup 
k odborné přípravě.

Přestěhování do Budapešti

Akademie CEPOL se přestěhovala do nového sídla v Budapešti dne 
1. října 2014. Celý projekt byl dokončen za méně než čtyři měsíce.

Přemístění bylo provedeno rychle a akademie CEPOL zabránila 
jakémukoli nepříznivému dopadu na kvalitu odborné přípravy 
nebo narušení jejího poskytování a zajistila kontinuitu své činnosti.

Stěhování v číslech

– Bylo třeba zabezpečit 360 klíčových činností.
– Dokončeno za 4 měsíce.
– Zůstalo přes 90 % zaměstnanců.
– Náklady na stěhování činily méně než 1 mil. EUR.
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Provádění pracovního programu na rok 2014
V roce 2014 realizovala akademie CEPOL 125 vzdělávacích činností 
a vyškolila 10 322 odborníků činných v oblasti prosazování práva.
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Roční pracovní program na rok 2014 byl vypracován na základě 
údajů získaných ze sítě akademie a od zúčastněných subjektů. 
Jeho výsledkem jsou aktuální a speci�cky zaměřené činnosti 
přizpůsobené potřebám členských států a vypracované 
v souladu se strategií vnitřní bezpečnosti EU.

Vypracování portfolia činností na rok 2014 se odvíjelo od 11 
strategických prioritních oblastí. Tyto činnosti zahrnovaly 
nejrůznější témata, od schopnosti vést ostatní po techniky 
prosazování práva a od spolupráce na úrovni EU po 
hospodářskou kriminalitu. Vzdělávací nástroje byly navrženy 
tak, aby usnadňovaly sdílení znalostí a osvědčených postupů 
a přispívaly k vybudování společné evropské kultury v oblasti 
prosazování práva.

Celková spokojenost s činnostmi akademie CEPOL byla i nadále 
vysoká, přičemž 92 % účastníků uvedlo, že s činnostmi byli 
velmi spokojeni nebo spokojeni (94 % u interních kurzů, 91 % 
u webinářů a 91 % u Evropského programu výměn policejních 
pracovníků).

Činnost Počet účastníků

Interní 2 098

Webináře 5 399

On-line moduly 2 513

Program výměn 312

Celkem 10 322

Počet účastníků
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* Účast zahrnuje semináře, kurzy, konference, moduly elektronického učení, webináře a Evropský program výměn policejních pracovníků.



Kurzy, semináře a konference

Kurzy v číslech
– Realizováno 71 interních akcí
– 2 098 účastníků
– 710 školitelů z 34 zemí a 24 orgánů EU 

a mezinárodních orgánů
– 94 % míra spokojenosti

Akademie CEPOL realizovala celkem 71 interních akcí (kurzy, 
semináře a konference), a překročila tak svůj plánovaný cíl 
(70). Interních akcí se zúčastnilo celkem 2 098 účastníků, což 
představuje 8% nárůst oproti původní předpovědi (1 944), 
a 710 školitelů z 34 zemí (členských států EU a třetích zemí) plus 
24 orgánů EU a mezinárodních orgánů. Míra účasti (skutečná 
účast vs. plánovaný počet míst) byla vysoká (108 %).

V roce 2014 získalo grant celkem 63 činností. 62 bylo realizováno 
a 1 byla zrušena. Rozpočet na grantové činnosti v roce 2014 činil 
celkem 1 391 752 EUR a vyčerpáno bylo 1 158 225 EUR.
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Evropský program výměn policejních pracovníků

Evropský program výměn policejních pracovníků 
v číslech
– 6 segmentů
– jednotýdenní výměny
– 312 účastníků z 28 členských států EU 

a 10 přidružených zemí

V roce 2014 se výměn mělo možnost zúčastnit 312 účastníků. 
Celková míra spokojenosti činila 91 %.

Evropský program výměn policejních pracovníků akademie 
CEPOL v roce 2014 zahrnoval 6 segmentů: 1) všeobecný 
segment pro policisty; 2) segment pro vyšší policejní důstojníky; 
3) segment pro školitele; 4) segment pro výzkumné pracovníky; 
5) meziagenturní segment; 6) segment ENP-WB (Východní 
partnerství a západní Balkán).

Elektronické učení

Elektronické učení v číslech
– 54 realizovaných webinářů
– 23 on-line vzdělávacích modulů
– 7 912 účastníků webinářů a on-line modulů 
– 91 % míra spokojenosti

 

Kromě interních akcí nabízí CEPOL také několik nástrojů 
elektronického učení. Účastníci si mohou vybrat z on-line 
modulů, webinářů a platforem pro on-line komunity. Tyto 
nástroje umožňují odborníkům činným v oblasti prosazování 
práva rozšiřovat si znalosti, sdílet zkušenosti a rozvíjet schopnosti.

Poptávka po internetovém učení stále roste. V roce 2014 
akademie CEPOL realizovala 54 webinářů, které přilákaly celkem 
5 399 účastníků. 44 z těchto internetových akcí bylo součástí 
ročního pracovního programu a dalších 8 bylo realizováno 
na základě jednorázových potřeb a 2 ze seznamu náhradních 
činností. Celková spokojenost účastníků webinářů v roce 2014 
byla vysoká: 91 %.

Do 31. prosince 2014 akademie CEPOL ve svém systému pro 
řízení vzdělávání sítě e-Net nabízela 23 on-line vzdělávacích 
modulů, které navštívilo 2 513 uživatelů.

Činností v rámci elektronického učení se v roce 2014 zúčastnilo 
celkem 7 912 uživatelů (viz tabulka níže).
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Nástroje elektronického učení 
akademie CEPOL v roce 2014

Počet uživatelů

Webináře 5 399

On-line moduly 2 513

Celkem 7 912
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Společné plány odborné přípravy
V roce 2014 byly aktualizovány dva společné plány odborné 
přípravy: Praní peněz a Obchodování s lidmi. V roce 2014 
správní rada formálně přijala čtyři společné plány odborné 
přípravy: tři aktualizované v roce 2013 — Obchod s drogami, 
Boj proti terorismu a Eurojust — a jeden aktualizovaný 
v roce 2014 — Praní peněz.

Věda a výzkum

Věda a výzkum v číslech
– 293 odborníků zařazených do databáze LTRdb
– 1 600 publikací v elektronické knihovně

V roce 2014 výrazně vzrostl počet odborníků zaregistrovaných 
v databázi přednášejících, školitelů a výzkumných pracovníků 
(databáze LTRdb) na 293 zařazených odborníků do konce roku. 
Až na několik výjimek všechny členské státy EU i evropské 
agentury jako EUROPOL a EMCDDA nominovaly své odborníky.

V roce 2014 byla vydána dvě nová čísla Evropského policejního 
vědeckého a výzkumného zpravodaje (č. 10 a 11).

Uživatelé zaregistrovaní na platformě e-Net mohli též využívat 
úložiště poznatků akademie CEPOL, elektronickou knihovnu, 
která na konci roku 2014 obsahovala přes 1 600 publikací.

Evropský společný magisterský program
Evropský společný magisterský program je dvouleté 
magisterské studium, které je přizpůsobené pracovním 
závazkům pracovníků donucovacích orgánů. Evropský 
společný magisterský program je koncipovaný tak, aby 
zvyšoval kvali�kaci pracovníků donucovacích orgánů z hlediska 
provádění nástrojů EU a jejich uvádění do praxe, zejména 
v oblasti přeshraniční policejní spolupráce. Jedná se o první 
akademický program sponzorovaný akademií CEPOL.

Pracovní skupinu, která vypracovala dohodu o konsorciu pro 
tento magisterský program, tvořilo 12 delegátů policejních 
akademií a zástupci vysokých škol z 10 zemí EU. Dohoda byla 
podepsána dne 9. prosince 2014. Dne 10. prosince 2014 se 
uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru magisterského 
programu. Akreditační řízení bylo zahájeno na konci roku 2014 
a dohoda o akreditaci bude podepsána v roce 2015. 
Akademie CEPOL provede první Evropský společný magisterský 
program v letech 2015 až 2017.

Vnější vztahy
Partnerství je klíčem našeho úspěchu již mnoho let. Akademie 
společně s partnery své sítě vyvinula velké úsilí, aby posílila 
a realizovala pracovní vztahy se zeměmi Východního 
partnerství a západního Balkánu. Akademie CEPOL věnovala 
zvláštní pozornost spolupráci v rámci skupiny agentur v oblasti 
SVV a posilování vztahů se zúčastněnými subjekty.

Vnější vztahy v číslech

– 8 projektů budování kapacit realizováno za podpory 
akademie CEPOL

– 9 dohod o spolupráci s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi

– 10 pracovních ujednání s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi

– 2 memoranda o porozumění s mezinárodními 
organizacemi

– 4 dohody o neformální spolupráci (2 v platnosti, 
2 ve fázi přípravy)

Pracovní ujednání představovala klíčový úspěch akademie 
CEPOL v roce 2014. Akademie CEPOL podepsala jedno ujednání, 
a sice s Bosnou a Hercegovinou v prosinci 2014, dokončila 
jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (probíhá 
výměna dopisů po změnách, které provedla Rada EU) a zahájila 
jednání se vzdělávacími institucemi v Srbsku, Kosovu1, Arménii, 
na Ukrajině a ve Spojených státech.

Akademie CEPOL v roce 2014 podpořila 8 projektů budování 
kapacit, které realizovaly členské státy EU nebo mezinárodní 
organizace. Tyto projekty se věnovaly různým tématům, od 
podpůrných metodik pro elektronické učení, přes odbornou 
přípravu týkající se sexuálního zneužívání dětí po civilní řešení 
krizí a další důležitá policejní témata.

1  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení 
je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem 
Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
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