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ROZHODNUTÍ Č. 438/2015 
kterým se stanoví pravidla pro přidělování národních odborníků v rámci útvarů Evropského výboru 

regionů 
 

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK EVROPSKÉHO VÝBORU REGION Ů 
 
S OHLEDEM NA  Smlouvu o fungování Evropské unie, 
 
S OHLEDEM NA  rozhodnutí generálního tajemníka Evropského výboru regionů č. 164/2010 

o režimu platném pro vyslané národní odborníky v odděleních Evropského výboru regionů 
a č. 61/2013, kterým se stanoví pravidla pro přidělování národních odborníků v rámci útvarů 
Evropského výboru regionů, 

 
VZHLEDEM K T ĚMTO DŮVODŮM:  
 
(1) Přidělení národní odborníci (dále jen „národní odborníci“) by měli umožnit Evropskému výboru 

regionů (dále jen „VR“), aby využíval vysoké úrovně jejich odborných znalostí a zkušeností, 
zejména v oblastech, v nichž není takováto odbornost snadno dostupná. 

(2) Je vysoce žádoucí podporovat výměnu odborných zkušeností a znalostí tím, že se útvarům VR 
na přechodné období přidělí odborníci ze správních orgánů členských států nebo z mezivládních 
veřejných organizací (dále jen „mezivládní organizace“), a to i na krátkou dobu. 

(3) S cílem zajistit, aby nezávislost instituce nebyla ohrožena soukromými zájmy, je třeba stanovit, 
že národní odborníci musí pocházet z celostátních, regionálních nebo místních orgánů anebo 
z mezivládní organizace. Přidělení národního odborníka jiným zaměstnavatelem, než je 
celostátní, regionální nebo místní orgán anebo mezivládní organizace, by mělo být povolováno 
jen v jednotlivých případech po předchozím ověření, že zaměstnavatel národního odborníka 
skutečně působí ve veřejném sektoru nebo představuje nezávislou univerzitu nebo výzkumné 
zařízení, jejichž cílem není dosahování zisku za účelem jeho přerozdělování. 

(4) S cílem vyloučit jakýkoli střet zájmů by práva a povinnosti národních odborníků stanovené 
v tomto rozhodnutí měly zajistit, že budou plnit své úkoly pouze v zájmu VR. 

(5) S cílem zaručit optimální správu finančních zdrojů VR a zabránit situacím, kdy je 
z rozpočtových důvodů nutno vzdát se spolupráce odborníků, je třeba zavést možnost vyslat 
národní odborníky, aniž by VR musel nést výdaje s tím spojené. 

 
VZHLEDEM K TOMU , že je v zájmu této instituce změnit výše uvedená rozhodnutí č. 164/2010 

a č. 61/2013, 
 

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ: 
 



Kapitola I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 
Oblast působnosti 

 
1. Tato pravidla se vztahují na národní odborníky přidělené do VR (dále jen „národní odborníci“). 

Národní odborníci jsou osoby, které byly dány k dispozici VR celostátními, regionálními nebo 
místními orgány veřejné správy nebo mezivládní organizací, na než se VR obrací s cílem využít 
jejich odbornosti v určité oblasti. Výjimečně může být přidělení národního odborníka jiným 
zaměstnavatelem, než je celostátní, regionální nebo místní orgán anebo mezivládní organizace, 
povolováno jen v jednotlivých případech po předchozím ověření, že zaměstnavatel národního 
odborníka skutečně působí ve veřejném sektoru nebo představuje nezávislou univerzitu nebo 
výzkumné zařízení, jejichž cílem není dosahování zisku za účelem jeho přerozdělování. 

 
Ve smyslu tohoto rozhodnutí se veřejnou správou rozumí všechny centrální, federální a územní 
správní útvary určitého státu, tzn. ministerstva, útvary vlády a parlamenty, soudy, centrální 
banky, správní útvary místních samospráv a decentralizované správní útvary tohoto státu a jeho 
územních správních celků. Spadat sem mohou rovněž subjekty působící ve veřejném sektoru, 
jako jsou nezávislé univerzity nebo výzkumná zařízení, jejichž cílem není dosahování zisku za 
účelem jeho přerozdělování. 

 
2. Osoby, na které se vztahují tato pravidla, jsou ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru ke 

svému zaměstnavateli minimálně dvanáct měsíců před svým přidělením a zůstávají vedeny 
u tohoto zaměstnavatele i po dobu svého přidělení. Zaměstnavatel národního odborníka se proto 
zavazuje, že ho bude i nadále odměňovat, zachová jeho služební nebo zaměstnanecký poměr po 
celou dobu přidělení a bude v této souvislosti informovat generálního tajemníka VR o každé 
změně v postavení tohoto národního odborníka. Zaměstnavatel i nadále zajišťuje veškerá 
sociální práva národního odborníka, zejména v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. 

 
3. Kromě případu, kdy generální tajemník udělí výjimku, musí být národní odborníci státními 

příslušníky členského státu. Při přijímání národních odborníků do jeho útvarů VR dohlíží na 
dodržování zásady rovných příležitostí podle zásad uvedených v čl. 1 písm. e) a článku 27 
služebního řádu. 

 

Článek 2 
Přidělení národní odborníci bez nároku na příspěvky 

 
1. Pro účely tohoto rozhodnutí se národními odborníky bez nároku na příspěvky označují národní 

odborníci, jimž VR nevyplácí žádné příspěvky stanovené v článku 16 a nehradí jim žádné 
výdaje uvedené v článku 18. 

 
2. Ostatní ustanovení tohoto rozhodnutí platí v plném rozsahu. 
 



3. S výjimkou výslovně zmíněných národních odborníků bez nároku na příspěvky se znění tohoto 
rozhodnutí systematicky vztahuje na všechny kategorie odborníků uvedených výše 
v článcích 1 a 2. 

 

Článek 3 
Výběrové řízení 

 
1. Národní odborníci jsou vybíráni na základě spontánní kandidatury zaregistrované v databázi 

podle otevřeného a transparentního výběrového řízení, jehož pravidla jsou stanovena útvarem 
pro přijímání pracovníků, a také na základě pohovoru, jehož cílem je mimo jiné ověřit, že byly 
splněny podmínky, které stanoví článek 8. 

 
2. Příslušné ředitelství musí před zahájením výběrového řízení získat povolení generálního 

tajemníka týkající se přidělení národního odborníka, a to i když tím nevznikají žádné náklady. 
Příslušné ředitelství musí též ověřit dostupnost potřebných finančních prostředků (což se netýká 
národních odborníků bez nároku na příspěvky). 

 
3. V rámci výběru budoucích národních odborníků mohou být kandidatury rovněž předloženy 

stálými zastoupeními nebo popř. příslušnými orgány mezivládních organizací. V tomto případě 
jsou uchazeči vyzváni příslušným oddělením VR k zaregistrování do databáze, jež je k dispozici 
na internetových stránkách VR. 

 
4. Přidělení povoluje generální tajemník VR a provádí se výměnou dopisů mezi ním a stálým 

zastoupením dotčeného členského státu nebo případně orgány mezivládních organizací. Dopis 
mimo jiné obsahuje předpokládaná data přidělení a popis povinností, jež mají být svěřeny 
národnímu odborníkovi. Jakékoli prodloužení doby přidělení musí být opětovně provedeno 
výměnou dopisů. Tato výměna dopisů případně zmíní skutečnost, že se jedná o přidělení bez 
nároku na příspěvky ve smyslu článku 2 a že se nepoužijí články 16 a 18. 

 
5. K výměně dopisů se připojí kopie pravidel vztahujících se na národní odborníky přidělené do 

VR. 
 
6. V souladu s článkem 52 služebního řádu je věk odchodu úředníků do důchodu stanoven na 

66 let. Obdobně žádný přidělený národní odborník nesmí během své doby přidělení přesáhnout 
tuto věkovou hranici. 

 

Článek 4 
Doba přidělení 

 
1. Počáteční doba přidělení nesmí být kratší než šest měsíců ani delší než dva roky. Lze ji následně 

prodlužovat, celková doba však nesmí překročit čtyři roky. Generální tajemník může výjimečně 
povolit, na žádost příslušného ředitelství a pokud je to v zájmu instituce, jedno nebo více 
prodloužení doby přidělení, maximálně však na dobu dalších dvou let po uplynutí 
čtyřletého období. 

 



2. Zamýšlená doba přidělení se stanoví při výměně dopisů podle čl. 3 odst. 4 tohoto rozhodnutí. 
 
3. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku, národní odborník, který již byl přidělen 

do VR, do něj může být přidělen znovu při dodržení těchto podmínek: 
 

a) národní odborník i nadále splňuje podmínky pro přidělení; 
b) mezi koncem období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a novým přidělením musí 

uplynout doba nejméně šesti let; 
c) pokud národní odborník uzavřel po období uvedeném v odstavci 1 tohoto článku pracovní 

smlouvu s VR, pak lhůta šesti let začíná běžet po skončení platnosti této smlouvy. 

 
Splnění šestileté lhůty uvedené v odstavci 3 písm. b) tohoto článku není vyžadováno, pokud 
není překročena celková doba přidělení stanovená v odstavci 1 tohoto článku. V takovém 
případě však nové přidělení nesmí překročit zbývající část celkového povoleného období. 

 

Článek 5 
Úkoly 

 
1. Národní odborník je nápomocen úředníkům nebo dočasným zaměstnancům VR a plní jemu 

svěřené úkoly. Nemohou vykonávat střední nebo vyšší vedoucí funkce, ani v zastoupení svého 
nadřízeného. 

 
2. Národní odborník nesmí za žádných okolností zastupovat sám VR s cílem uzavřít závazky 

finanční či jiné povahy nebo jeho jménem vyjednávat. 
 
3. Za schválení výsledků úkolů, které národní odborník plní, a za podepisování úředních 

dokumentů z nich plynoucích je odpovědný pouze VR. 
 

Článek 6 
Střet zájmů 

 
1. Dotyčné útvary VR, zaměstnavatel národního odborníka a národní odborník se vynasnaží, aby 

vyloučili jakýkoliv střet zájmů nebo jakýkoliv vznik takového střetu ve vztahu k povinnostem 
národního odborníka po dobu přidělení.  

 
2. Dohoda o stálém zastoupení musí obsahovat prohlášení o vyloučení střetu zájmů. Národní 

odborník se zavazuje, že oznámí administrativě VR jakýkoli potenciální střet zájmů, jenž by 
mohl vzniknout během doby přidělení. 

 
3. Dále se zaměstnavatel a národní odborník zavazují, že bez odkladu oznámí generálnímu 

tajemníkovi VR každou změnu okolností během doby přidělení, v jejímž důsledku by mohl 
takový střet vzniknout. Ředitelství pro lidské zdroje a finance, které musí být systematicky 
informováno o takovýchto situacích, archivuje veškeré výměny korespondence mezi 
zaměstnavatelem, národním odborníkem a generálním tajemníkem VR a na vyžádání je předloží 
generálnímu tajemníkovi. 

 



4. Nedodrží-li národní odborník povinnosti vyplývající z čl. 5 odst. 2 a 3, článku 6 a čl. 7 odst. 1 
až 3 tohoto rozhodnutí je VR oprávněn ukončit přidělení národního odborníka podle níže 
uvedeného článku 10. 

 

Článek 7 
Práva a povinnosti 

 
1. Po dobu přidělení: 
 

a) musí národní odborník vykonávat své povinnosti a jedná pouze v zájmu VR. Nevyhledává 
ani nepřijímá instrukce od žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo VR. Úkoly, 
které mu byly svěřeny, plní objektivně, nestranně a v souladu s povinností loajality k VR; 

b) se národní odborník, který má v úmyslu vykonávat externí činnost, ať placenou nebo 
neplacenou, nebo vykonávat jakoukoli funkci mimo rámec VR, musí řídit pravidly platnými 

pro úředníky VR, pokud jde o předběžný souhlas1. Před vydáním souhlasu si příslušný 

útvar VR vyžádá stanovisko zaměstnavatele národního odborníka; 
c) se národní odborník zdrží jakékoliv činnosti, a zejména jakéhokoliv veřejného vyjadřování 

názorů, které by mohlo být na škodu vážnosti jeho postavení, a jakékoliv formy 
psychického a sexuálního obtěžování v souladu s příslušnými ustanoveními 
služebního řádu; 

d) každý národní odborník, který má při výkonu svých povinností rozhodnout v záležitosti, na 
jejímž projednání nebo řešení má osobní zájem, jenž by mohl ohrozit jeho nezávislost, je 
povinen o této skutečnosti uvědomit svého přímého nadřízeného ve VR; 

e) národní odborník nesdělí bez povolení žádné informace, které získal v souvislosti 
s výkonem svých povinností, s výjimkou případů, kdy tyto informace již byly zveřejněny 
nebo jsou přístupné veřejnosti; 

f) národní odborník má právo na svobodu vyjadřování s náležitým zřetelem na zásady 
loajality a nestrannosti; 

g) veškerá práva související s prací, kterou národní odborník provádí při výkonu svých 
povinností, náleží Evropské unii; 

h) národní odborník je povinen mít bydliště v místě přidělení nebo v jeho blízkosti, aby mu 
vzdálenost nebránila ve vlastním výkonu jeho činností; 

i) národní odborník je nápomocen nebo radí svým nadřízeným, k nimž je přidělen, a je těmto 
nadřízeným odpovědný za plnění jemu svěřených úkolů; 

j) národní odborník nepřijímá žádné instrukce od svého zaměstnavatele. Nevykonává žádnou 
činnost pro svého zaměstnavatele ani pro jakoukoliv jinou osobu, soukromoprávní 
společnost nebo veřejný orgán. 

 
2. Po dobu trvání přidělení i po jejím uplynutí se na národního odborníka vztahuje povinnost 

mlčenlivosti, pokud jde o veškeré skutečnosti a informace, s nimiž se seznámí během výkonu 
nebo v souvislosti s výkonem svých povinností; Nesdělí v žádné formě žádné nekvalifikované 
osobě žádný dokument ani informaci, která ještě nebyla zveřejněna, ani uvedené dokumenty 
nebo informace nevyužije pro svůj osobní prospěch. 

                                                      
1 

 Článek 12b služebního řádu a prováděcí předpisy k tomuto článku se použijí obdobně. 



 
3. Nedodržování ustanovení čl. 7 odst. 1 a 2 během přidělení může vést VR k ukončení přidělení 

národního odborníka podle článku 10 tohoto rozhodnutí. 
 
4. Na konci přidělení je národní odborník nadále vázán povinností jednat čestně a zdrženlivě při 

výkonu nových povinností, které mu budou svěřeny, a při přijetí některých funkcí nebo výhod. 
 

Článek 8 
Odborná praxe a jazykové znalosti 

 
1. Aby národní odborník mohl být přidělen do VR, musí mít nejméně tři roky praxe na plný 

pracovní úvazek ve správních, vědeckých, technických, poradních nebo kontrolních funkcích.  
 
2. Národní odborník musí pro plnění svěřených povinností prokázat důkladnou znalost jednoho 

úředního jazyka Evropské unie a uspokojivou znalost druhého jazyka. Útvar, který žádá o přijetí 
národního odborníka, potvrzuje v hodnocení, že prověřil jazykové schopnosti zájemce při 
předchozím pohovoru a že jsou tyto schopnosti dostatečné pro plnění úkolů, které mu byly 
svěřeny. 

 
Článek 9 

Přerušení přidělení 
 
1. VR může povolit přerušení doby přidělení a stanovit podmínky tohoto přerušení. Během doby 

přerušení: 
 

a) se nevyplácejí příspěvky uvedené v článku 16; 
b) se cestovní výdaje uvedené v článku 18 vyplácejí, pouze pokud k přerušení došlo na žádost 

VR. 
 

Článek 10 
Ukončení přidělení 

 
1. K ukončení přidělení může dojít na žádost VR nebo zaměstnavatele národního odborníka 

prostřednictvím s tříměsíční výpovědní lhůtou, anebo na žádost národního odborníka s touž 
výpovědní lhůtou a s výhradou souhlasu VR a jeho zaměstnavatele.  

 
2. Bez ohledu na odstavec 1 může být přidělení ukončeno okamžitě: 
 

a) zaměstnavatelem národního odborníka, pokud to vyžadují zásadní zájmy zaměstnavatele 
(uspokojivé odůvodnění zájmu útvaru); 

b) dohodou mezi VR a zaměstnavatelem na žádost národního odborníka podanou oběma 
stranám, pokud to vyžadují osobní nebo profesní zájmy národního odborníka; 

c) VR v případě, že národní odborník nedodrží své povinnosti podle tohoto rozhodnutí; 
d) VR z rozpočtových důvodů. 

 



V případě ukončení podle odst. 2 písm. c) o tom VR neprodleně uvědomí zaměstnavatele 
a národního odborníka. 

 
 

Kapitola II 
PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
Článek 11 

Sociální zabezpečení 
 
1. Vnitrostátní, regionální či místní orgán veřejné správy nebo mezivládní organizace, z níž má být 

národní odborník přidělen, osvědčí VR před jeho přidělením, že po dobu přidělení bude národní 
odborník i nadále podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení platným pro orgán 
veřejné správy, který národního odborníka zaměstnává a který uhradí výdaje vynaložené 
v zahraničí. 

 
2. Od počátku přidělení je národní odborník pojištěn proti úrazu. Odpovědný útvar mu předá kopii 

s podmínkami pojištění platnými během jeho přidělení. 
 

Článek 12 
Pracovní doba 

 
1. Pracovní doba národního odborníka se řídí pravidly platnými pro úředníky a ostatní 

zaměstnance VR v útvaru, k němuž je přidělen2.  

 
2. Národní odborník pracuje na plný úvazek po celou dobu přidělení. 
 

Článek 13 
Nepřítomnost z důvodu nemoci 

 
1. Nepřítomnost národního odborníka z důvodu nemoci nebo úrazu se řídí pravidly platnými pro 

úředníky a ostatní zaměstnance VR3. 

 
Nepřítomnost z důvodů nemoci nebo úrazu oznámí národní odborník svému vedoucímu 
oddělení co nejdříve a uvede svou aktuální adresu. Národní odborník předloží 
lékařské potvrzení, pokud je nepřítomen déle než tři dny, a může být podroben 
lékařskému vyšetření pořádanému VR. 

 
2. Pokud nepřítomnost z důvodu nemoci nebo úrazu nepřevyšující tři dny překročí během 

dvanáctiměsíčního období celkově 12 dní, musí národní odborník předložit lékařské potvrzení 
při každé nové nepřítomnosti z důvodu nemoci. 

 

                                                      
2 

 Článek 55 služebního řádu a prováděcí předpisy k tomuto článku se použijí obdobně. 
3 

 Články 59 a 60 služebního řádu a prováděcí předpisy k tomuto článku se použijí obdobně. 



3. Pokud nemocenská dovolená překročí tři měsíce nebo dobu služby vykonávanou národním 
odborníkem, přičemž se bere v úvahu delší z těchto dvou období, automaticky se pozastavují 
příspěvky podle čl. 16 odst. 1. Toto ustanovení se nepoužije v případě nemoci související 
s těhotenstvím.  

 
Nemocenská nemůže být delší než doba přidělení dotyčné osoby. 

 
4. Národní odborník, který utrpí pracovní úraz, k němuž došlo během doby přidělení, pobírá po 

celou dobu pracovní neschopnosti nadále příspěvky na pobyt v plné výši. Doba vyplácení těchto 
příspěvků však nemůže být delší, než je doba přidělení. 

 

Článek 14 
Roční dovolená a zvláštní dovolená 

 
1. Roční dovolená a zvláštní dovolená národního odborníka se řídí pravidly platnými pro úředníky 

a ostatní zaměstnance VR4. 

 
2. K čerpání dovolené je nutný předběžný souhlas útvaru, k němuž je národní odborník přidělen. 

V případě neoprávněné nepřítomnosti ve smyslu článku 60 služebního řádu se nevyplácí 
příslušný příspěvek na pobyt. 

 
3. Na řádně odůvodněnou žádost zaměstnavatele národního odborníka může VR povolit až 

dva dny zvláštní dovolené za dvanáctiměsíční období. Žádosti se posuzují jednotlivě. 
 
4. Za nevybranou roční dovolenou nelze po ukončení doby přidělení vyplatit žádnou náhradu. 
 

Článek 15 
Mateřská dovolená 

 
1. Mateřská dovolená národní odbornice se řídí pravidly platnými pro úředníky 

a ostatní zaměstnance VR. Po dobu mateřské dovolené pobírá příspěvky na pobyt stanovené 

v článku 165. 

 
2. Pokud příslušné předpisy, jimiž se zaměstnavatel národní odbornice musí řídit, zaručují delší 

mateřskou dovolenou, je na žádost národní odbornice přidělení přerušeno po dobu překračující 
dovolenou poskytnutou VR podle podmínek stanovených v článku 9 tohoto rozhodnutí. 

 
Doba přidělení může být prodloužena o dobu odpovídající době přerušení, pokud je to v zájmu 
VR. Jakákoli změna původně zamýšlené doby přidělení musí být opětovně provedena výměnou 
dopisů mezi VR a stálým zastoupením, z nějž národní odbornice pochází. 

 

                                                      
4  Článek 57 a příloha V služebního řádu se použijí obdobně. 
5  Článek 58 služebního řádu a prováděcí předpisy k tomuto článku se použijí obdobně. 



3. Národní odbornice může případně zažádat o přerušení přidělení na celou dobu 
mateřské dovolené. V takovém případě se použije ustanovení odstavce 2 druhého pododstavce 
tohoto článku. 

 

Kapitola III 
PŘÍSPĚVKY A VÝDAJE 

 
Článek 16 
Příspěvky 

 
1. Národní odborník má po dobu přidělení právo na denní příspěvky a případně i na měsíční 

příspěvky na pobyt v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
 
2. Pokud národní odborník splňuje stejná kritéria, jež platí pro poskytnutí příspěvku za práci 

v zahraničí pro úředníky podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy VII služebního řádu, činí 
denní příspěvek 128,67 EUR.  

 
3. Pokud nejsou kritéria uvedená v předešlém odstavci splněna, denní příspěvek činí 32,18 EUR. 
 
4. Národní odborník, který splňuje kritéria uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy VII 

služebního řádu, má mimo jiné po celou dobu přidělení nárok na měsíční příspěvek podle 
následující tabulky. 

 

Zeměpisná vzdálenost mezi místem původu 

a místem přidělení (km)6  

Částka v eurech měsíčně 

0–150 0 

151–300 82,70 

301–500 147,04 

501–800 238,95 

801–1300 385,95 

1301–2000 606,54 

> 2001 726,03 

 
5. Národní odborník, který splňuje podmínky uvedené v čl. 4 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 

pro přiznání příspěvku za pobyt v zahraničí, má po celou dobu přidělení nárok na měsíční 
příspěvek, jehož výše se rovná čtvrtině částek uvedených v tabulce výše.  

 
6. Národní odborník, který nesplňuje podmínky pro poskytování příspěvků uvedených 

v odstavcích 2 nebo 5 tohoto článku, nemá na měsíční příspěvek nárok. 
 

                                                      
6  Tato vzdálenost se stanoví k okamžiku prvního přidělení prostřednictvím nástrojů evropských orgánů. 



7. Tyto příspěvky se vyplácejí za každý den v týdnu, včetně doby strávené na misi, 
roční dovolené, zvláštní dovolené a volných dnů udělených VR. 

 
8. Úpravy odměn schválené Radou na základě článku 65 služebního řádu se automaticky použijí 

na příspěvky na pobyt přiznané národnímu odborníkovi v měsíci následujícím po jejich 
schválení bez zpětného účinku. Ředitelství pro lidské zdroje a finance dbá na provádění tohoto 
ustanovení a zajišťuje zveřejňování nové výše příspěvků na pobyt na intranetových stránkách 
VR. 

 
9. Na začátku přidělení obdrží národní odborník paušální částku ve formě zálohy ve výši rovnající 

se 75 dnům denního příspěvku. Touto platbou zaniká jakékoliv právo na další denní příspěvky 
za období, kterému platba odpovídá. V případě, že přidělení národního odborníka do VR skončí 
před uplynutím doby brané v úvahu pro výpočet zálohy, je národní odborník povinen vrátit 
částku odpovídající zbývající části dané doby. 

 
10. Tyto příspěvky jsou určeny k paušálnímu pokrytí všech nákladů národních odborníků v místě 

přidělení, aniž jsou dotčeny články 18 a 19. Nesmějí být v žádném případě považovány za 
odměnu vyplácenou VR. Před přidělením osvědčí zaměstnavatel stálému zastoupení, že po dobu 
přidělení národního odborníka k VR zachová úroveň odměny, kterou národní odborník pobíral 
v době, kdy došlo k přidělení. 

 
11. Národní odborník informuje generálního tajemníka o jakémkoli příspěvku obdrženém za 

stejným účelem z jiných zdrojů. Každá taková částka se odečte od příspěvků na pobyt 
vyplácených VR podle odstavce 1 tohoto článku. 

 
Článek 17 

Místo původu, místo přidělení 
 
1. Pro účely tohoto rozhodnutí se za místo původu považuje místo, kde se nachází hlavní sídlo 

zaměstnavatele národního odborníka. Místo původu představuje referenční bod pro výpočet 
denních a měsíčních příspěvků.  

 
2. Místem přidělení se rozumí místo, kde se nachází útvar VR, k němuž je národní odborník 

přidělen, v tomto případě v Bruselu.  
 

Tato místa jsou uvedena ve výměně dopisů podle čl. 3 odst. 4 tohoto rozhodnutí.  
 

Článek 18 

Cestovní výdaje7 
 
1. Národní odborník má pro sebe nárok na náhradu svých cestovních výdajů při zahájení činnosti 

a při ukončení svých povinností mezi místem původu a místem přidělení, tak jak je stanoveno 
v článku 17. 

                                                      
7  Tento článek se nevztahuje na národní odborníky bez nároku na příspěvky. 



 
Náhrada cestovních výdajů se provádí v souladu s příslušnými pravidly platnými pro úředníky 
a ostatní zaměstnance VR. 

 
2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku má národní odborník, který prokáže, že po ukončení 

přidělení bude svoji činnost vykonávat v jiném místě než v místě původu, právo na náhradu 
cestovních výdajů do tohoto nového místa. Tato náhrada však nesmí být vyšší než částka, která 
by byla vyplacena v případě návratu národního odborníka do místa původu.  

 
3. VR nenahrazuje žádné z výdajů uvedených v předchozích odstavcích, pokud jsou tyto výdaje 

hrazeny zaměstnavatelem nebo jakýmkoliv jiným subjektem. Národní odborník je povinen 
o této skutečnosti uvědomit ředitelství pro lidské zdroje a finance. 

 
Článek 19 

Mise a výdaje při misi 
 
1. Národní odborník může být vyslán na misi podle ustanovení článku 5 tohoto rozhodnutí. 
 
2. Výdaje na misi se hradí v souladu s pravidly a podmínkami platnými v této oblasti ve VR. 

 
Článek 20 

Odborná příprava 
 
1. Národní odborníci se mohou účastnit kurzů odborné přípravy organizovaných VR, pokud je to 

v zájmu VR. Při rozhodování o vydání povolení k účasti v kurzu odborné přípravy je nutné vzít 
v úvahu zájem národního odborníka, zejména s ohledem na jeho opětovné začlenění do 
původního úřadu po ukončení přidělení. 

 
2. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 14 odst. 3 tohoto rozhodnutí, může VR národnímu odborníkovi 

povolit, aby se účastnil odborné přípravy organizované jeho zaměstnavatelem, pokud je tato 
odborná příprava slučitelná s potřebami útvaru, k němuž je národní odborník ve VR přidělen. 
Za tímto účelem může VR národnímu odborníkovi přiznat za každé období dvanácti měsíců až 
tři dny zvláštní placené dovolené. VR neposkytuje žádnou dobu na cestu ani finanční příspěvek 
na zápisné. Žádosti se posuzují jednotlivě. 

 

Článek 21 
Administrativní ustanovení 

 
Národní odborník se první den přidělení ohlásí oddělení pro pracovní podmínky, aby vyřídil příslušné 
administrativní náležitosti. Ujme se svých povinností buď prvního, nebo šestnáctého dne v měsíci. 
  



 
Kapitola IV 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Rozhodnutí generálního tajemníka VR č. 61/2013, kterým se stanoví pravidla pro přidělování 
národních odborníků v rámci útvarů Výboru regionů, se nahrazuje tímto rozhodnutím, které se použije 
na všechna přidělení, jež začnou ode dne jeho vstupu v platnost, a to včetně prodloužení. Rozhodnutí 
č. 164/2010 a č. 61/2013 však zůstávají v platnosti pro přidělení, jež probíhala před vstupem tohoto 
rozhodnutí v platnost. 
 
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. října 2015. 
 
 
V Bruselu dne 26. srpna 2015, 
 
 
  (podpis) 

 

Jiří Buriánek 
 

_____________ 


