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Stálé zastoupení České republiky při
Evropské unii

Stáže v institucích EU
do 1.3. Evropská komise 1. 10. 2007
do 31.3. Výbor regionů 16.9. 2007
do 31.3. EHSV Evr. hospodářský a sociální výbor 16.9. 2007
do 1.4. Evropský parlament - Placené i neplacené překladatelské stáže1.7.2007 - 30.9.2007
do 30.4. Ombudsman - Úřad Evropského veřejného ochránce právmin. 4 měsíce od 1.9.2007
do 30.4. Soudní dvůr 1.10. - 28.2. 2007
do 11.5. Strukturální stáže - v Evropské komisi 5 měsíců
do 15.5. Evropský parlament - Pilotní stipendijní program pro občany s postižením - 1.10.2007
do 15.5. Evropský parlament - Placené klasické a novinářské stáže 1.10.2007
do 1.6. Evropský parlament - Neplacené klasické stážeod 1.9.2007
do 1.7. Evropský parlament - Placené i neplacené překladatelské stáže1.10.2007 - 31.12.2007
do 31.8. Ombudsman - Úřad Evropského veřejného ochránce právmin. 4 měsíce od 1.1. 2007
do 1.9. Rada EU – GS rok 2008
do 1.9. Evropská komise 1.3. 2008 - 31.7.2008
do 15.9. Rada Evropy 8.1.2008
do 30.9. Výbor regionů 16.2.2008
do 30.9. EHSV Evr. hospodářský a sociální výbor 16.2.2008
do 30.9. Evropský soudní dvůr1.3. 2008 - 31.7. 2008
do 1.10. Evropský parlament Neplacené klasické stáže od 1.1.2008
do 16.11. Strukturální stáže v Evropské komisi od 1. nebo 16.3.2008
Stáže v dalších institucích:Evropská univerzita ve Florencii 3-12 měsíců
Evropská centrální banka
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Kola výběru stážistů v institucích EU
1)

Přihlášky (EK do 1.9.)

2)

Vyhodnocení žádostí o stáž
vyloučení chybně podaných žádostí

3)

Předvýběr (pouze v Evropské komisi)
(EK 15.10-5.11.)
Provádějí české komise složené z pracovníků
DG. Výběr nejlepších, každou složku vidí
vždy nejméně 2 porotci. Vzdělání, jazyky,
praxe.
BlueBook - rozeslání seznamu kandidátů
personálním odborům a poté vedoucím
pracovníkům. Rozesílá se pouze dotazník z
žádosti o stáž (vzdělání, jazyky atp) nikoliv
fotografie, diplomy a další

4)

5)
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Výběr vedoucími pracovníky na jednotlivých
DG – ca 1 měsíc. Lobbying a lobovací
politika DG.
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Prvky ovlivňující výběr kandidátů
Evropská komise
7000 kandidátů => 5% chybně podaných žádostí => 600 stážistů => 18 z ČR
ca 50 ze třetích zemí
Národní kvóta? - poměr velikosti země a počtu kandidátů
UK x IT - vždy kolem 1000 italských kandidátů, UK možno přijmout všechny.
2/3 kandidátů ženy => 2/3 stážistů ženy
Vzdělání – postačuje Bc -> MA/Mgr., diplom.
Jazyky – neexistuje jasný parametr – delší stáž na škole v EN/FR/DE, kurzy důkaz …
Profesní zkušenost
Přesně zaměřit své preference na 3 konkrétní ředitelství instituce v souladu se
svým CV. Univerzální profily: personalistika, informatika atp.
Oblíbená ředitelství – DG Relex, Aidco, Comm, Agriculture, Tren, Competition
Věk – není omezen, ale průměr 24-26,
Diskriminace? Limit v minulosti byl 30 let. Stáže slouží k obeznámení se s
institucemi pro ábsolventy na začátku kariéry.
Termín kandidatury – po prázdninách 2x více kandidátů než v březnovém kole
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Atypické a další stáže

-

-

neplacení z rozpočtu EK
bez výběrového řízení, záleží na dohodě neprocházejí výběrovým
řízením
Řada DG tyto stážisty nebere, nebezpečí infiltrace
Neexistuje centrální evidence

-

V minulosti i placení atypičtí stážisté

-

Stáže v Evropském parlamentu:
novináři – nutno prokázat předchozí publikaci

-

Ombudsman – malé počty

-

Strukturální stáže - pro regiony, města a státní správu

-
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Vzali mě. Co dál?
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Publikace přijatých stážistů
Potvrzovací e-mail a další instrukce
Plat €963
Ubytování ca €400, nástěnky, internet, kontakty
Problémy: nebrat cokoliv, smlouvy a platby přes
internet, rušení smluv, zdraví a psychika atp
Slevy
Proaktivní přístup během stáže – ne vždy na vás
mají čas
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Koho lze v Bruselu ještě najít?


















Stálá delegace ČR při NATO (ca 60 pracovníků)
Velvyslanectví ČR v Belgii (10)
České centrum (4)
Pražský dům –Zastoupení města Prahy (4)
Zastoupení Středočeského kraje (2)
Zastoupení Libereckého kraje (2)
Zastoupení Karlovarského kraje (1)
Zastoupení Jihočeského kraje (2)
Zastoupení Plzeňského kraje (1)
Zastoupení Zlínského kraje (4)
Zastoupení Olomouckého kraje
Zastoupení kraje Vysočina (1)
Zastoupení Královéhradeckého kraje (1)
Zastoupení
Zastoupení
Zastoupení
Zastoupení
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Jihomoravského kraje
Pardubického kraje
Ústeckého kraje
Moravskoslezského kraje
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A ještě…
Agentury
CzechTrade
CzechInvest
České centrum
CzechTourism
CEBRE
CZELO
Firmy
ČSA, ČEZ, ČD
Skřivánek…
Lobisté
Interel, Euroconsult
BXL – Telička aj.
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Další Češi v Bruselu








Evropská komise (329)
Evropský parlament (184)
Rada EU (57)
Lobbyisté, konzultanti
Soukromý sektor
Česká škola, skauti a restaurace
…a další

Dnes se v evropských institucích pohybuje asi 800 českých
zaměstnanců a řada dalších je na ně vázána, odhadujeme
že počet Čechů v Bruselu při EU dosahuje 2000
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Další informace a kontakty:
www.czechrep.be
Jan Vytopil
tiskový mluvčí SZ EU Brusel
vytopil@mzv.cz
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