
Jak se zaregistruji do ASJA? 

Asistenční Systém Justiční Akademie (ASJA) je elektronickým systémem přihlašování na semináře 
pořádané Justiční akademií pro zaměstnance resortu justice a jeho vybraných organizačních 
složek (primárně se jedná o soudce, státní zástupce a zaměstnance Ministerstva spravedlnosti České 
republiky). 

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/. 

 
 

• Ve formuláři „Správa mých seminářů“ vyplníme přihlašovací údaje, tzn. uživatelské jméno, 
což je pracovní emailová adresa a heslo, které bylo účastníkovi zasláno systémem nebo které si 
v systému ASJA nastavil na své osobní kartě. 

• 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! 
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• 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 
mailu: info@asja.cz. 

   

Přímý přístup na stránku systému ASJA 

Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu stránky systému ASJA, tzn.: 
https://asja.jacz.cz/. 

 
 

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.  

 
 

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na email: info@asja.cz. 
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