
  

Utvářejme Evropu společně aneb 

Možnosti kariéry v institucích EU 

 

Zaměstnání v EU lze získat v jedné z více než 50 unijních institucí a agentur, kde 

své uplatnění najdou uchazeči s rozmanitými znalostmi a dovednostmi. 

Zaměstnání v institucích EU znamená nejenom práci v mezinárodním prostředí 

a spolupráci s kolegy z 28 členských států, ale také využívání znalosti cizích 

jazyků a zdokonalení se v nich nebo podíl na řešení některých palčivých 

problémů, s nimiž se současná společnost potýká.  

 

Úřad EPSO („European Personnel 

Selection Office“), který byl 

pověřen organizováním 

výběrových řízení pro instituce 

EU, vypisuje jednou ročně (na 

jaře) všeobecné výběrové 

řízení do nástupní platové třídy 

pro absolventy vysokých škol 

(AD5). Pro účast ve výběrovém 

řízení není důležité zaměření 

vysokoškolského studia, ani není vyžadována předchozí odborná praxe. 

Dále EPSO několikrát ročně vypisuje specializovaná výběrová řízení 

v nejrůznějších oblastech (např. pro odborníky daní a cel, médií a komunikace, 

bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, medicíny, duševního vlastnictví, auditu, 

bezpečnosti a ochrany budov, osob nebo systémů; požadováni jsou rovněž 

výzkumní pracovníci v oblasti humanitních a společenských věd, biologie, 

životního prostředí, věd o Zemi a vesmíru nebo stavební inženýři). U těchto 

výběrových řízení je vyžadována určitá délka předchozí praxe v daném oboru (3-

4 roky v případě zařazení do platové třídy AD6, 6-7 let v případě míst v platové 

třídě AD7), v některých případech i odpovídající zaměření vysokoškolského 

studia. 

 

Před podáním přihlášky do výběrového řízení je užitečné vědět, že v institucích 

EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. 

V zásadě lze získat definitivu neboli trvalý služební poměr (úředník), nebo 
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smlouvu (pracovní poměr) na dobu určitou (buďto jako dočasný zaměstnanec1 

nebo jako smluvní zaměstnanec2). Instituce EU dále nabízí několik druhů stáží. 

Absolvování stáže v některé z evropských institucí nebo agentur je považováno 

za užitečný odrazový můstek pro kariéru v institucích EU (znalost prostředí 

a způsobu práce v institucích EU, kontakty na zaměstnance institucí EU). 

Zaměstnanci veřejného sektoru mohou být do institucí EU dočasně vysláni 

rovněž jako národní experti. 

 

Výběrové řízení na služební i pracovní místa do institucí EU jsou poměrně 

náročná a může trvat několik měsíců, než zjistíte, zda jste uspěli. 

 

Konkrétní podoba jednotlivých výběrových řízení se může lišit. Veškeré informace 

nejen o průběhu výběrového řízení, ale i o typu místa, pracovní náplni 

a kvalifikačních požadavcích lze nalézt v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. 

 

Výběrová řízení do institucí EU se od 

výběrových řízení do státní služby resp. 

samosprávy v České republice liší v tom, 

že jsou zpravidla zaměřena na vytvoření 

seznamu úspěšných kandidátů 

(rezervní seznam, tzv. „reserve 

list“), kterým jsou následně nabízena 

konkrétní volná služební či pracovní 

místa. Za vytvoření rezervního seznamu 

je zodpovědné EPSO, zatímco za vlastní nábor, tj. obsazování volných míst 

náborem nových zaměstnanců z rezervních seznamů vedených Úřadem EPSO, 

jsou zodpovědné personální útvary institucí EU. 

 

Pro každé výběrové řízení je ustanovena příslušná výběrová komise, která je 

v jednotlivých fázích zodpovědná za výběr kandidátů a za vypracování seznamu 

úspěšných kandidátů. Každá výběrová komise je složena z úředníků institucí EU 

                                                 
1 Uvedené platí pro instituce EU. V případě agentur EU se zpravidla jedná o smlouvu (pracovní 
poměr) na dobu neurčitou. 
2 Uvedené platí pro instituce EU. V případě agentur EU, může být smlouva nakonec prodloužena na 
dobu neurčitou. 
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a Úřad EPSO zajišťuje, aby všechny výběrové komise dodržovaly stanovené 

postupy.  

 

Více informací o jednotlivých typech míst v institucích EU a také o otevřených 

i připravovaných výběrových řízeních lze najít na internetových stránkách Sekce 

pro státní službu Ministerstva vnitra v banneru Výběrová řízení do institucí EU 

a jiné nabídky (www.statnisluzba.cz), na internetových stránkách EPSO 

(www.epso.europa.eu) nebo na internetových stránkách Euroskop 

(www.euroskop.cz) v odkazu Já a EU/Práce v institucích EU. 

 

 

Česká republika si je velmi dobře vědoma důležitosti mít odpovídající zastoupení 

českých občanů v institucích a agenturách EU. Z tohoto důvodu nabízí Česká 

republika na jednotlivé části výběrového řízení do institucí EU 

prostřednictvím Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí přípravné 

kurzy, které probíhají v angličtině ve spolupráci s renomovanými 

zahraničními lektory a jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na 

e-mailu: vyberkaeu@mzv.cz. 

 

 

 

Ing. Jaroslava Plšková, Sekce pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní 

spolupráce ve státní službě 

Autorka se dlouhodobě věnuje služebnímu a pracovnímu řádu pro úředníky 

a další zaměstnance EU a výběrovým řízením do institucí EU. 
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