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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

VÝBĚR DOČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO PRÁVNÍ SLUŽBU 
EVROPSKÉ KOMISE 

_____________________________________________________ 
  
Komise pořádá výběrové řízení za účelem obsazení jednoho pracovního místa 
právníka v Právní službě v oddělení Zakázky a zpětné získávání (Marchés et 
Recouvrements, MAREC). 
 
 
1. NÁPLŇ PRÁCE 
 
Úspěšný uchazeč bude provádět právní analýzu a zastupovat Komisi u Evropského 
soudního dvora, především v následujících oblastech, za něž oddělení MAREC 
odpovídá: 
 
 a) zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek; 

b) smlouvy, včetně smluv o nemovitostech, které Komise podepsala v 
rámci správy svého portfolia nemovitostí v Belgii (a rovněž v 
Lucembursku a ostatních členských státech); 

 c) veřejné zakázky pro Komisi. 
 
 
 
2. DRUH A DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY 
 
Úspěšnému uchazeči může být nabídnuta smlouva na dobu určitou podle čl. 2 
písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie1 v souladu s 
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 2013 o politice pro přijímání a 
zaměstnávání dočasných zaměstnanců2.  
 
Délka trvání smlouvy nesmí přesáhnout čtyři roky, přičemž je možné ji prodloužit 
nejvýše o další dva roky. 
 
Maximální délka trvání smlouvy se stanoví i s ohledem na příslušná ustanovení 
rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2013 o maximální délce trvání pracovního 
poměru v případě zaměstnanců přijímaných na dobu určitou (sedm let v průběhu 
dvanáctiletého období)3

. 
 
MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ  Brusel 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=CS 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf  
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf  

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=CS
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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PLATOVÁ TŘÍDA  AD 8  (pro specializované funkce); (orientační 

výše základního počátečního měsíčního platu činí 6 
717,35 EUR)4 

 
 
3. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 
3.1 Obecné podmínky 
 
Uchazeči musí splňovat požadavky stanovené v článku 12 pracovního řádu 
ostatních zaměstnanců Evropské unie5, jejichž součástí je požadavek být státním 
příslušníkem některého z členských států Evropské unie. 
 
Orgány Evropské unie uplatňují politiku rovných příležitostí a přihlášky přijímají bez 
ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, 
jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, 
příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení, věk nebo 
sexuální orientaci. 
 
3.2 Zvláštní podmínky 
 
3.2.1 Kvalifikační předpoklady 
 
K datu uzávěrky pro podání přihlášek musí uchazeči mít: 
 
Vzdělání v oboru práva na úrovni, která odpovídá minimálně čtyřletému 
dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, a následně 
minimálně devítiletou odbornou praxi, z níž minimálně tři roky odpovídají 
odborné praxi popsané níže v oddíle „Praxe“. 

 
nebo 

 
Vzdělání v oboru práva na úrovni, která odpovídá minimálně tříletému 
dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, a následně 
minimálně devítiletou odbornou praxi, z níž minimálně čtyři roky odpovídají 
odborné praxi popsané níže v oddíle „Praxe“. 
 
 
V potaz se berou pouze diplomy, které byly uděleny v členských státech EU nebo 
jejichž rovnocennost byla uznána osvědčením, které vydaly orgány jednoho z 
těchto členských států. 
 
3.2.2 Praxe 
 
Odbornou praxí by měli uchazeči získat odborné znalosti v těchto oblastech: 
 
– zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek, 
 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=CS 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:cs:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=CS
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– smlouvy, včetně smluv o budovách, 
 
– veřejné zakázky. 
 
 
3.2.3 Jazyky 
 
Podle ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců 
Evropské unie musí mít uchazeči důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků 
Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie. 
 
Ke splnění nároků služebního poměru je nezbytností dobrá znalost francouzštiny, 
zejména z toho důvodu, že velká část práce probíhá ve francouzštině. Výhodou 
bude dobrá znalost nizozemštiny, jelikož může být nutné v tomto jazyce 
komunikovat s belgickými podniky a advokátními kancelářemi. 
 
 
4. VÝHODY 
 

 dobrá znalost vnitrostátního (zejména belgického) práva a práva Evropské 
unie, 

 dobrá znalost vnitřních předpisů orgánů (nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, a 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích 
pravidlech k nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012), zejména co se týče smluv 
(včetně smluv o budovách), zpětného získávání neoprávněně vyplacených 
částek a veřejných zakázek, 

 schopnost hovořit na veřejnosti a zastupovat Evropskou komisi. 

 

5. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Řízení probíhá ve dvou samostatných navazujících krocích:  

5.1 Předběžný výběr 

Výběrová komise ve složení podle čl. 2 písm. c) rozhodnutí Komise ze dne 16. 
prosince 2013 o politice pro přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců 
provede předběžný výběr na základě kvalifikačních předpokladů a odborné praxe 
(viz oddíly 3.2.1, 3.2.2 a oddíl 4), jakož i na základě jazykových znalostí uchazečů 
(viz oddíl 3.2.3). Pro tento účel výběrová komise použije následující hodnoticí 
tabulku: 
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Kritéria předběžného výběru: 
 

1. Kvalifikační předpoklady 20 % 

2. Praxe 60 % 

a) znalosti v oblasti práva 40 % 

b) znalost orgánů EU 20 % 

3. Jazyky 20 % 

 
 

 

Uchazeči musí předložit následující doklady: 

– řádně vyplněný formulář přihlášky, 

– motivační dopis, 

– kopii dokladu potvrzujícího státní občanství (průkazu totožnosti nebo pasu), 

– kopii diplomů nebo osvědčení o požadované úrovni dosaženého vzdělání, 

– potvrzení o zaměstnání dokládající délku odborné praxe. V těchto dokladech musí 
být jasně uvedena funkce, obor činnosti, povaha úkolů, datum počátku a ukončení 
zaměstnání a trvání každého z období, která mají být započtena do odborné praxe 
v rámci tohoto výběrového řízení. Za tímto účelem by měli uchazeči předložit 
potvrzení o zaměstnání od svých dřívějších zaměstnavatelů a od současného 
zaměstnavatele. V případě, že tak nebudou moci učinit, budou akceptovány kopie 
například těchto dokladů: pracovních smluv, ke kterým bude přiložena první a 
poslední výplatní páska a výplatní páska za poslední měsíc každého roku trvání 
smlouvy, jejíž délka činila více než jeden rok, úředních dokladů o jmenování do 
funkce spolu s poslední výplatní páskou, záznamů o zaměstnání či daňových 
přiznání. 

 
 Konečné přijetí přihlášky je podmíněno předložením požadovaných podpůrných 

dokladů. Pokud nebudou tyto doklady doručeny v uvedené lhůtě, bude 
přihláška pokládána za neplatnou.  
 

 Budou-li mít uchazeči jakékoli pochybnosti o povaze nebo platnosti dokladů, jež 
mají předložit, měli by se nejméně deset pracovních dnů před uplynutím lhůty 
obrátit na tajemníka/tajemnici výběrové komise, a to prostřednictvím této e-mailové 
adresy:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

 Cílem je umožnit uchazečům připravit ve stanovené lhůtě úplnou a přijatelnou 
dokumentaci. 
 

 Úspěšný uchazeč bude muset později pro účely přijetí předložit originály všech 
požadovaných dokladů. 
 
5.2  Výběr 

Uchazeči, kteří úspěšně prošli předběžným výběrem, budou pozváni na pohovor, 
při němž budou objektivně a nestranně posouzeni a vzájemně porovnáni na 
základě svých kvalifikačních předpokladů, odborné praxe, schopností a jazykových 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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znalostí, jak je uvedeno v tomto oznámení. Pohovor bude veden převážně ve 
francouzštině s cílem ověřit u uchazečů znalost tohoto jazyka.  
 
5.3 Seznam se jménem úspěšného uchazeče 
 
Seznam se jménem úspěšného uchazeče bude platit po dobu dvou let. Platnost 
tohoto seznamu může být prodloužena. 
 
 
6. PŘIHLÁŠKY 

Vyplněné přihlášky v angličtině nebo ve francouzštině spolu s motivačním dopisem 
a všemi požadovanými doklady (jak je uvedeno v oddíle 5.1) musí být zaslány na 
následující adresu: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

Žádáme uchazeče, aby své přihlášky zasílali v jediném e-mailu ve formátu .zip 
nebo .pdf, aby nedocházelo k přetížení schránky elektronické pošty. Komise si 
vyhrazuje právo automaticky odstraňovat všechny zprávy s velikostí nad 1 MB. 
 
Datum uzávěrky pro podání přihlášek je 20.10.2017. 
 
 
7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Toto oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 úředních jazycích Evropské 
unie na internetových stránkách Právní služby a Evropského úřadu pro výběr 
personálu (EPSO).  
Jak je uvedeno v oddíle 6 tohoto oznámení, uchazeči se vyzývají, aby přihlášku 
vyplnili v anglickém nebo francouzském jazyce. 
 

Veškerá přímá komunikace mezi uchazeči a útvary Komise bude probíhat 
výhradně e-mailem. Každý uchazeč tedy musí uvést platnou e-mailovou adresu, 
která bude použitelná v průběhu celého výběrového řízení, aby jej útvary Komise 
mohly kontaktovat. 
 
 
8. ŽÁDOST O PŘEZKUM – ODVOLÁNÍ – STÍŽNOST K EVROPSKÉMU 
VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV 

 
Vzhledem k tomu, že služební řád platí v každé fázi výběrového řízení, vezměte 
prosím na vědomí, že veškerá jednání výběrové komise podléhají důvěrnosti 
stanovené v příloze III služebního řádu. Pokud se budete v jakékoli fázi obou částí 
výběrového řízení domnívat, že určité rozhodnutí poškodilo Vaše zájmy, můžete 
využít následujících prostředků: 
 

 Žádost o přezkum 
Do deseti kalendářních dní od data oznámení rozhodnutí můžete zaslat e-mail na 
adresu:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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Právní služba Vaši žádost předá předsedovi výběrové komise. Odpověď obdržíte 
v nejkratší možné době. 
 
 

 Odvolání 
 
Můžete podat stížnost podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie. 
Stížnost v jednom vyhotovení lze zaslat jednou z těchto cest: 
 

 e-mailem, nejlépe ve formátu .pdf do schránky elektronické pošty HR MAIL 

E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) nebo  

 poštou na adresu kanceláře  

European Commission 

Office SC11 4/001 

1049 Bruxelles/Brussel 

Belgique/België nebo  

 předáním na adrese kanceláře SC11 4/001 (rue de la Science 11, kancelář 

4/001) od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. 
 
Tříměsíční lhůta pro zahájení postupu odvolání (viz služební řád http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=CS) začíná dnem, kdy byl uchazeč informován o rozhodnutí, které 
údajně poškodilo jeho zájmy. 
 
Upozorňujeme Vás, že orgán oprávněný ke jmenování nemá pravomoc měnit 
rozhodnutí výběrové komise. Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, 
že široká posuzovací pravomoc, kterou má výběrová komise, nepodléhá přezkumu 
Soudního dvora, s výjimkou případů, kdy byly zjevně porušeny předpisy, kterými se 
řídí jednání výběrové komise.  
 
 

 Stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv 
 
Jako každý občan Evropské unie můžete podat stížnost k evropskému veřejnému 
ochránci práv: 
European Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
France 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/cs/default.htm 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že podání stížnosti k veřejnému ochránci práv 
nepřerušuje lhůtu stanovenou v čl. 90 odst. 2 a v článku 91 služebního řádu pro 
podání správních stížností nebo žalob k soudu.  
 
Také připomínáme, že v souladu s čl. 2 odst. 4 pravidel a obecných podmínek pro 
výkon funkce veřejného ochránce práv musí každé stížnosti podané k veřejnému 
ochránci práv předcházet vhodné administrativní kroky u dotyčných orgánů a 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=CS
http://www.ombudsman.europa.eu/media/cs/default.htm
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institucí (ohledně postupu prosím konzultujte internetové stránky 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/cs/default.htm#hl5). 
 
 
9. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR DOČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
 
Osobní údaje, které poskytnou uchazeči v rámci tohoto výběrového řízení, se 
zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
ze dne 18. prosince 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:cs:HTML). Podle 
článku 11 a 12 uvedeného nařízení musí oddělení pro výběrová řízení, nábor 
pracovníků a ukončení pracovního poměru Generálního ředitelství pro LIDSKÉ 
ZDROJE A BEZPEČNOST (dále jen „GŘ HR“) poskytnout uchazečům tyto 
informace: 
 
Totožnost správce: vedoucí oddělení HR.DDG.B.1 „Výběrová řízení, nábor 
pracovníků a ukončení pracovního poměru“. 
 
Účely zpracování: pomoci generálním ředitelstvím (dále jen „GŘ“) uspořádat 
výběrové řízení pro výběr dočasných zaměstnanců s cílem sestavit seznam 
úspěšných uchazečů (jednoho či více), kteří nejlépe odpovídají požadavkům 
stanoveným v oznámení o výběrovém řízení. Každý uchazeč obdrží v různých 
fázích výběrového řízení individuální informace.  
  

http://www.ombudsman.europa.eu/media/cs/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:cs:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:cs:HTML
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Příjemci údajů: výběrová komise zpracovává spisy uchazečů (které obsahují 
identifikační údaje, jakož i údaje o přípustnosti), odůvodněnou zprávu a rezervní 
seznam, aniž by je ukládala. Útvar pro lidské zdroje příslušného GŘ zpracovává a 
ukládá spisy uchazečů (včetně nevybraných uchazečů), odůvodněnou zprávu 
a seznam úspěšných uchazečů. Útvary GŘ HR ukládají spisy úspěšných uchazečů, 
odůvodněnou zprávu a seznam úspěšných uchazečů. 
 
Právo na přístup k údajům a právo na jejich opravu: uchazeči mohou zaslat e-
mailem kopii dokladu totožnosti na adresu HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-
RESERVE-LISTS@ec.europa.eu) pro účely oznámení jakýchkoli změn jejich 
osobních údajů. Pokud si uchazeči přejí získat kopii svých osobních údajů 
uchovávaných oddělením HR.DDG.B1, mohou do výše uvedené e-mailové 
schránky zaslat e-mail s kopií dokladu totožnosti. Na žádost uchazeče lze 
poskytnout agregované výsledky výběrového řízení. 
 
Příslušné údaje: 

 

 Osobní údaje (např. údaje umožňující identifikaci uchazeče a jeho kontaktování): 

příjmení, jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, poštovní adresa, e-

mailová adresa, jméno a telefonní číslo kontaktní osoby, které má být použito, 

pokud uchazeč není k zastižení.  

 Informace, které uchazeč poskytne v rámci výběrového řízení a které slouží k 

posouzení, zda splňuje požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení 

(přihláška, životopis a podpůrné doklady, zejména diplomy a doklady o odborné 

praxi). Údaje týkající se kritérií přípustnosti není možné po uzávěrce pro podání 

přihlášek změnit. Po uzávěrce pro podání přihlášek nelze uplatnit právo na 

opravu. 

 Individuální informace, které každý uchazeč obdržel v různých fázích výběrového 

řízení.  

 Některé údaje týkající se pohlaví a státní příslušnosti mohou být kromě 

identifikačních účelů zpracovány i na základě politiky a interního rozhodnutí 

Evropské komise. 

Právní základ:  

 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie stanovený nařízením Rady 

(EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy pozměněný nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013. 

 Rozhodnutí Komise C(2013) 9049 ze dne 16. prosince 2013 o politice pro 

přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců. 

Datum zahájení zpracování: datum, kdy byla přihláška podána. 
 
Doba uchovávání údajů: spisy úspěšných uchazečů uchovává oddělení 
HR.DDG.B1 do doby, kdy tyto uchazeče Komise přijme. Jakmile budou uchazeči 
přijati, budou spisy související s jejich výběrovým řízením zničeny a nahrazeny 
osobními spisy. Pokud úspěšní uchazeči nebudou přijati, spisy související s jejich 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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výběrovým řízením uchovává oddělení HR.DDG.B1 po dobu pěti let od ukončení 
výběrového řízení. Všechny ostatní spisy související s výběrovým řízením uchovává 
příslušné GŘ do uplynutí lhůty pro podání odvolání po zveřejnění seznamu 
úspěšných uchazečů.  
 
Uchazeči se mohou kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů 
(edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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