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Regiony a města jakožto pilíře evropských hodnot a zásad!
Větší možnosti spolupráce s Evropským výborem regionů

Vážená paní, vážený pane,

jak jistě víte, Evropský výbor regionů (VR) zastupuje více než milion regionálně a místně volených
politiků, 300 regionů a 90 000 obcí v Evropě a přispívá k utváření politik EU a k rozhodovacím
procesům z pohledu místních a regionálních orgánů. Členové Výboru rovněž pomáhají zefektivnit
Unii a přiblížit ji občanům tím, že v praxi provádějí právní předpisy EU a informují o jejích politikách.

Předseda Vasco Alves Cordeiro dne 11. října 2022 ve svém Projevu o stavu regionů a měst v Evropské
unii vzdal hold mimořádně důležité práci, kterou po celé Unii den co den vykonávají starostové, místní
zastupitelé, vedoucí představitelé regionů a členové regionálních rad a všechny veřejné orgány.

Politická činnost našich členů a jejich znalost situace v praxi, která má kořeny v regionech a městech,
jsou jedinečnou předností a nejdůležitější silnou stránkou Výboru. Členové VR ve svých komunitách
a v národních sdruženích místních a regionálních orgánů, k nimž patří, umožňují násobit efekt, který
má EU.

VR v zájmu dosažení součinnosti a podpory výměny osvědčených postupů podporuje vysílání
národních odborníků a časově omezené studijní návštěvy úředníků z místních a regionálních orgánů
veřejné správy.

Možnost vysílání národních odborníků s cílem seznámit se s činností VR zevnitř a prohloubit
vzájemnou spolupráci mezi místními a regionálními orgány a VR

Tím, že se úředníci z místních a regionálních orgánů veřejné správy přihlásí na pozici národního
odborníka, získají možnost poznat zevnitř, jak funguje poradní instituce EU. Naši budoucí kolegové
budou aktivně přispívat k rozhodovacímu procesu EU z jiného úhlu a zároveň utužovat spolupráci
mezi místními a regionálními orgány a VR.

VR nabízí kromě krátkodobých studijních návštěv, jež jsou ideální pro úředníky státní správy, kteří již
v Bruselu působí, tři typy pozic pro dočasné přidělení: národní odborník ze zahraničí, národní
odborník s belgickým občanstvím a národní odborník bez nároku na příspěvky.
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Během vyslání do VR mají všichni národní odborníci možnost:

 účastnit se individuálně uzpůsobeného programu zohledňujícího jejich potřeby a očekávání,
ale i potřeby a očekávání VR;

 pracovat s veškerým dostupným vybavením, mít přístup do našich sítí, k našim pracovním
nástrojům a ke školením;

 pracovat na časově omezeném úkolu, jehož výsledky budou přínosné jak pro VR, tak pro
místní a regionální orgány veřejné správy;

 aktivně se podílet na nejdůležitějších aktivitách instituce;
 účastnit se plenárních zasedání VR;
 obeznámit se s postupem vypracovávání stanovisek VR;
 seznámit se s veškerými dalšími aspekty naší činnosti.

VR by na oplátku rád získal pomoc při pořádání místních dialogů v regionech EU společně s našimi
členy a náhradníky. Díky tomu by při diskusích o budoucnosti Evropy byly náležitě zohledněny zájmy
Vašich regionů a Vaše názory, a podoba a směřování Evropy tak mohly rovněž odrážet potřeby
a očekávání evropských regionů.

Vzhledem k tomu, že možnost vyslání a pobírání denních příspěvků je omezená, důrazně vybízíme
místní, regionální a celostátní orgány, aby vzaly v úvahu rovněž možnost bezplatného vyslání (bez
vyplácení dodatečných příspěvků národním odborníkům z rozpočtu VR nad rámec platů, který národní
odborníci pobírají od svých zaměstnavatelů). VR by národním odborníkům i v případě bezplatného
vyslání poskytl kancelářské prostory, pracoviště, příslušné pracovní nástroje, možnosti odborné
přípravy, příležitosti k navazování kontaktů a přiděleného mentora, aby bylo jejich pracovní působení
ve VR plodnou a užitečnou zkušeností nejen pro ně, ale i pro jejich regiony.

Vyslání je časově omezeno (na dobu nejméně 6 měsíců a nejvýše 2 let, s možností prodloužení celkem
až na 4 roky).

Očekává se, že v roce 2023 bude obsazeno několik pozic bezplatně vyslaných národních odborníků.
Potenciální uchazeči, kteří mají zájem o vyslání do VR, se mohou kdykoli přihlásit na našich
internetových stránkách. Mohou si vybrat až 3 profily/oblasti zájmu, v nichž by chtěli pracovat (podle
pořadí priorit). Konkrétní požadavky na vyslání jsou uvedeny v přílohách 1 a 2. Na našich
internetových stránkách věnovaných pracovním místům je k dispozici rozhodnutí o pravidlech
platných pro národní odborníky vyslané do VR.

Chtěl bych Vás, členy a náhradníky, požádat, abyste tento dopis předali dál svým kolegům ve veřejné
správě, a bylo tak možné oslovit více zaměstnanců místních a regionálních orgánů.

Velmi rád přivítám ve VR Vás i zástupce Vašeho regionu a těším se, že budeme intenzivně
spolupracovat. Pojďme se společně pustit do řešení problémů, jimž bude Evropa čelit!

Petr BLÍŽKOVSKÝ
(elektronický podpis)
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Příloha 1

Podle rozhodnutí č. 438/2015, kterým se stanoví pravidla pro přidělování národních odborníků
v rámci útvarů Evropského výboru regionů

Úplné znění rozhodnutí č. 438/2015 je k dispozici na našich stránkách věnovaných pracovním místům.

Podmínky pro vyslání

Zaměstnanci místních, regionálních či státních orgánů nebo mezivládních organizací se mohou
ucházet o místa vyslaných národních odborníků. Musí však splňovat určité podmínky.

Uchazeč musí:

• být zaměstnancem státního, regionálního nebo místního orgánu veřejné správy nebo
mezivládní organizace;

• mít nejméně tříletou odbornou praxi na plný úvazek ve správní, vědecké, technické, poradní
nebo dozorčí funkci;

• být v zaměstnaneckém nebo služebním poměru ke svému současnému zaměstnavateli
nejméně po dobu dvanácti měsíců;

• mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalost
jednoho dalšího úředního jazyka Evropské unie;

• během doby, na niž je vyslán, nepřekročit věk 66 let;

• prokázat, že mu zaměstnavatel bude po celou dobu jeho vyslání nadále vyplácet plat, zachová
jeho dosažené nebo smluvně dané pracovní zařazení a bude zaručovat jeho sociální práva
a výhody, zejména pokud jde o sociální zabezpečení a důchodová práva.
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Příloha 2

Podle rozhodnutí Evropského výboru regionů č. 188/2022, kterým se stanoví pravidla programu
stáží

Kapitola III USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ
SPRÁVY

Článek 16 – Definice studijních návštěv úředníků státní správy

16.1 Program je určen pro zaměstnance a stážisty z celostátních, regionálních a místních veřejných
orgánů členských států EU. Evropskému výboru regionů i orgánu, v němž je daný úředník zaměstnán,
dává příležitost zlepšit spolupráci a navázat kontakty. Úředníci účastnící se tohoto typu výměnných
programů budou mít navíc příležitost získat přehled o činnosti Výboru regionů, rozvíjet své
dovednosti, kompetence a rozšiřovat své znalosti.

16.2 Na rozdíl od stáží Cicero, které jsou placené formou grantů podle článku 11, nevyplácí VR
úředníkům státní zprávy po dobu jejich studijní návštěvy žádnou odměnu. Úředník je placen orgánem,
v němž je zaměstnán. Úředníci státní správy však mohou mít nárok na vyplácení sociálních příspěvků
za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 6. 

Článek 17 – Kritéria pro přijetí
17.1 Program je určen v prvé řadě úředníkům státní správy členských států Evropské unie. Za
úředníky státní správy se považují zaměstnanci celostátních, regionálních nebo místních orgánů.

17.2 Úředníci státní správy, kteří se ucházejí o studijní návštěvu, musí splňovat následující kritéria:
−úředník je státní příslušník členského státu EU pracující pro celostátní, regionální nebo místní
orgán veřejné správy členského státu EU. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech
však může generální tajemník povolit tuto studijní návštěvu i uchazečům z třetích zemí. VR si
vyhrazuje právo svou nabídku stáhnout a zvolit jiného vhodného kandidáta, pokud uchazeč do
začátku studijní návštěvy neprokáže, že splňuje požadavky podle vnitrostátních právních
předpisů v oblasti přistěhovalectví týkající se legálního pobytu a práce v Belgii;
−úředník má alespoň bakalářský titul (nebo absolvoval polovinu cyklu bakalářského studia
považovaného za relevantní pro práci ve VR);
−úředník pracuje na pozici, která svou úrovní a náplní práce odpovídá povinnostem, jež plní
zaměstnanci VR;
−úředník obdržel od orgánu, v němž je zaměstnán, potvrzení o zaměstnání, souhlas se studijní
návštěvou ve VR a doklad o financování celé doby trvání studijní návštěvy;
−úředník má vynikající znalost francouzštiny nebo angličtiny.

Článek 18 – Doba trvání a začátek studijní návštěvy úředníka státní správy
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18.1 Studijní návštěvy úředníků státní správy se schvalují na dobu trvání 2 až 6 měsíců. Ředitel
odpovědný za lidské zdroje může povolit prodloužení studijní návštěvy celkem na 12 měsíců.
18.2 Datum začátku studijní návštěvy se určí po dohodě s dotčeným úředníkem.

Článek 19 – Organizace výběrového řízení na studijní návštěvy úředníků státní správy

19.1 Za předložení žádosti o schválení studijní návštěvy úředníka státní správy nese v souladu
s platnými interními předpisy odpovědnost vedoucí oddělení nebo ředitel žádajícího oddělení.

19.2 Za vyřizování žádostí o schválení studijní návštěvy úředníka státní správy nese v souladu
s platnými interními předpisy odpovědnost oddělení pro stáže.
19.3 Povolení konání studijní návštěvy úředníka státní správy může v souladu s platnými interními
předpisy udělit ředitel odpovědný za lidské zdroje.

Článek 20 – Podání žádosti

Žádost o schválení studijní návštěvy úředníka státní správy se podává online vyplněním přihlášky na
internetových stránkách VR.

Článek 21 – Pojištění
21.1 Všichni účastníci studijních návštěv úředníků státní správy musí mít uzavřeno zdravotní
pojištění. VR toto pojištění nehradí. Uchazeč musí doložit doklad o příslušném pojistném krytí.

21.2 Všichni účastníci studijních návštěv úředníků státní správy musí mít rovněž v souladu
s podmínkami stanovenými v pojistné smlouvě VR uzavřeno úrazové pojištění. Veškeré náklady na
toto pojistné krytí nese VR.
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