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Vážené dámy, vážení pánové,
po sedmi letech vyjednávání se konečně podařilo schválit obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Je
to skvělá zpráva. Padá tím 99 % celních bariér, budeme
si vzájemně uznávat kvalifikace, odpadne dvojí testování
výrobků a Kanada pustí evropské firmy na svůj trh s veřejnými zakázkami. Odhaduje se, že díky dohodě může
český export narůst o 20 %, a nový systém transparentních
arbitrážních tribunálů podstatně zlepší pozici České republiky a českých firem v případných sporech.
O poznání méně příznivé je rozhodnutí o stahování
emisních povolenek z trhu, o kterém se v tomto vydání
Monitoringu také dočtete. Trh s emisními povolenkami ve
skutečnosti nikdy nezačal fungovat, a proto mu ani další
byrokratické zásahy nepomohou. Stahování povolenek ale
zvýší ceny energie, nakonec i pro koncového zákazníka,
což je nepříjemné a zbytečné.
Dámy a pánové, přeji Vám dobrý začátek jara a příjemné čtení,
Jan Zahradil
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Rada a EP se zabývaly systémem
emisních povolenek

únor 2017

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Digitální agenda
Instituce se shodly na online
přístupu k předplaceným filmům
a televizi v zahraničí
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (KOM(2015)0627)
Zástupci EP, Rady a Komise se 7. 2. 2017 dohodli na
modernizaci autorského práva EU, kterou navrhla
Komise ve strategii pro jednotný digitální trh. Nová
pravidla mají umožnit občanům EU využívat při
cestování do zahraničí on-line služby poskytující obsah.

Kontext
Větší využívání přenosných přístrojů, jako jsou tablety
a chytré telefony, usnadňuje přístup k využívání online služeb poskytujících obsah bez ohledu na místo,
kde se daný spotřebitel nachází. Poptávka spotřebitelů
po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám
rychle roste, a to nejen pokud jde o přístup ve vlastní zemi, ale i při pobytu mimo ni. Proto je třeba dle
EU odstranit překážky, které přístupu k takovýmto
on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání
v rámci jednotného trhu brání.
V prosinci 2015 předložila Komise návrh nařízení
týkajícího se lepšího přístupu občanů cestujících po
EU k on-line obsahu (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná pravidla pro elektronické smlouvy“, Monitoring prosinec 2015). Jednalo se o první návrh právního předpisu v rámci strategie pro jednotný
digitální trh (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Monitoring květen 2015).
V září 2016 jej doplnila modernizovaná pravidla EU
v oblasti autorského práva, jejichž cílem bylo zvýšit
v Evropě dostupnost on-line obsahu a zároveň ujasnit pravidla pro všechny zúčastněné (více v příspěvku
„Komise modernizuje evropské autorské právo“, Monitoring září 2016).
Návrh nařízení se zaměřuje na ty služby poskytující
on-line obsah, u nichž je uplatňování autorského práva

nejdůležitější. Patří mezi ně služby videa na vyžádání
(Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), televizní služby on-line (Viasat‘s Viaplay, Sky‘s Now TV,
Voyo), hudební streamingové služby (Spotify, Deezer,
Google Music) nebo platformy pro hraní her on-line
(Steam, Origin). Charakteristické pro tyto služby je, že
poskytují přístup k obsahu chráněnému autorskými
právy a právy s ním souvisejícími a také k audiovizuálním mediálním službám. Tyto služby mají omezenou
přeshraniční přenositelnost kvůli územním a exkluzivním udílení licencí.
S ohledem na to, že v v červnu 2017 vstoupí v platnost nová pravidla pro roaming, stává se možnost mít
na cestách přístup ke službám poskytujícím on-line
obsah z hlediska EU ještě důležitější.

Obsah a sporné body
Nová pravidla mají odstranit veškerá licenční omezení pro všechny nové předplatné a i pro ty, které byly
zakoupeny před tím, než pravidla vstoupí v platnost.
Mají tak umožnit občanům EU přístup k tomuto online obsahu, zatímco budou dočasně pobývat v jiné
zemi. Tato pravidla se nicméně budou vztahovat pouze na on-line služby, které jsou zpoplatněny. Bezplatné
služby těmto pravidlům nebudou podléhat, ale jejich
poskytovatelé budou mít možnost učinit služby přenositelné v celé EU. Dále také nebudou on-line služby
poskytující obsah oprávněny požadovat po spotřebitelích/uživatelích dodatečné poplatky za přeshraniční přenositelnost.
Předpis má umožnit poskytovatelům on-line služeb
poskytujících obsah, aby přijali „rozumná a přiměřená
opatření“ pro kontrolu země EU, ve které předplatitel
pobývá. Opatření mají spočívat v uplatnění nejvýše 2
kritérií ze seznamu ověřovacích prostředků. Uzavřený seznam povolených ověřovacích metod zahrnuje
silniční kontroly elektronické identifikace, platební
údaje, informace o veřejných daních, detailní poštovní
adresu nebo kontroly IP adres. Poskytovatelé služeb
budou muset informovat zákazníky o používaných
ověřovacích metodách a přijmout příslušná bezpečnostní opatření na ochranu jejich dat. Poskytovatel
bude oprávněn pozastavit přístup k on-line službě,
pokud účastník nebude moci svůj členský stát bydliš
tě prokázat.
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Další vývoj
Schválený text nyní musí formálně potvrdit Rada EU
a EP. Jakmile budou pravidla přijata, začnou platit ve
všech členských státech EU od začátku roku 2018. Nařízení poskytne držitelům práv a poskytovatelům devítiměsíční období, během kterého se budou moci na
uplatňování nových pravidel připravit.

Energetika
Reforma EU ETS byla projednána
v EP a Radě
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou
se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do
nízkouhlíkových technologií (KOM(2015)337)
EP 15. 2. 2017 přijal pozměňovací návrhy k reformě
systému EU ETS, který mimo jiné zahrnuje i požadavek na zahrnutí sektoru letecké dopravy do obchodování. Rada 28. 2. 2017 rovněž přijala obecný
přístup, který nyní bude sloužit jako podklad pro
další jednání.

Kontext
Návrh reformy systému obchodování s emisními povolenkami představila Komise 15. 7. 2015 v rámci balíku
k energetické unii (více v příspěvku „Komise navrhuje
konkrétní opatření pro vybudování energetické unie“,
Monitoring červenec 2015). Komise navrhuje vytvořit energetickou unii jako pátou svobodu s volným
pohybem energií napříč hranicemi členských států
s jednotným vnitřním energetickým systémem. Ten
představuje jednu z 5 dimenzí představené strategie.
K dalším 4 patří: (1) zajištění bezpečnosti energetických dodávek včetně např. zajištění větší průhlednosti při uzavírání dlouhodobých kontraktů na dodávky
plynu; (2) zvýšení energetické účinnosti; (3) nízko
uhlíková ekonomika v EU v souvislosti s ochranou klimatu a (4) výzkum a inovace v prioritních oblastech
využívání obnovitelných zdrojů, smart grids atd.

Obsah a sporné body
Návrh revize směrnice podle Komise upravuje systém
EU ETS směrem k výraznější podpoře inovací v oblas-
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ti nízkouhlíkové ekonomice a nově i pro energeticky
náročná odvětví a na modernizaci energetických systémů v chudších členských státech EU formou větší
alokace z prostředků systému EU ETS. Návrh navazuje
na opatření na vznik stálé emisní rezervy z května 2015
(více v příspěvku „Stálá rezerva emisních povolenek
bude již od 2019“, Monitoring květen 2015).
U energeticky náročných odvětví má být poskytnuta záruka mezinárodní konkurenceschopnosti. Na
odvětví, kterým hrozí přesun výroby mimo EU, má
být také soustředěn princip bezplatných emisních povolenek. Od roku 2021 má pokračovat obdobný mechanismus rozdělování povolenek jako dosud, prostřednictvím kterého by mělo být rozděleno 6,3 mld.
povolenek v hodnotě 160 mld. €.
Aby byl dosažen cíl snížení emisí vypouštěných
v EU do roku 2030 o 40 % (oproti hodnotám z roku
1990), měla by ta odvětví, na které se systém obchodování s povolenkami vztahuje, snížit své emise o 43 %
oproti stavu v roce 2005. Komise v návaznosti na to navrhuje, aby počet povolenek klesal meziročně tempem
2,2 % ročně namísto dosavadních 1,74 %.
Komise také navrhla vytvoření podpůrných mechanismů v podobě Fondu inovací a Modernizačního
fondu. První z nich má podporovat demonstraci inovativních technologií a průlomové inovace v průmyslu, druhý pak investice do modernizace energetiky
pro státy, jejichž HDP na osobu se pohybuje pod 60 %
unijního průměru (ČR tedy na prostředky z tohoto
fondu nedosáhne).
Podle návrhu EP by se měl počet povolenek mezi
lety 2021–2024 snižovat dokonce o 2,4 %. Do roku 2020
by měla být dále zdvojnásobena kapacita tržní rezervy, tak aby byla každoročně schopna absorbovat až
24 % z dostupných povolenek a tím umožnit stabilizaci jejich ceny. Kromě zřízení Komisí navrhovaných
fondů navrhují poslanci rovněž vznik Fondu pro spravedlivou transformaci, který by byl financován 2 %
příjmů z dražeb povolenek a který by byl věnován na
podporu transformace regionů, v nichž je vysoký podíl
pracovníků zaměstnán v odvětvích závislých na uhlíku
a HDP na obyvatele je výrazně pod průměrnou úrovní EU.

Další vývoj
Konkrétní podoba výsledné legislativy bude nyní
předmětem interinstitucionálních jednání. Požadavek na zahrnutí letecké dopravy do obchodování EU
ETS má podporu Komise, která již oznámila, že chce
návrhy odpovídajícím způsobem pozměnit. Jednání
by měla být završena do konce roku.

únor 2017

Justice a vnitro
Trestní právo v otázce boje proti
terorismu by mělo být v EU účinnější
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji
proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (KOM(2015)625)
EP 16. 2. 2017 projednal návrh směrnice o boji proti
terorismu a schválil jej poměrem 498:114:29.

Kontext
Aktivity Komise reagují na teroristické útoky mimo
jiné v Paříži z 13. 11. 2015. V listopadu 2015 Komise již
představila v rámci Agendy pro evropskou bezpečnost
z dubna 2015 balík opatření, který má posílit kontrolu zbraní v EU (více v příspěvku „Je nutná důkladnější
kontrola zbraní v EU, tvrdí Komise“, Monitoring listopad 2015).
V posledních letech hrozba terorismu vzrostla
a rozvinula se. V rámci Evropského programu pro bezpečnost označila Komise zdokonalení rámce EU pro
řešení otázky terorismu za prioritu a oznámila svůj
úmysl aktualizovat stávající trestněprávní legislativu
v této oblasti, aby odpovídala těmto novým problémům. V rámci pracovního programu Komise na rok
2016 byl oznámen legislativní návrh na revizi rámcového rozhodnutí o terorismu.
Následně Komise v prosinci 2015 představila návrh směrnice o boji proti terorismu, která nahrazuje
rámcové rozhodnutí č. 475/2002 o boji proti terorismu
(více v příspěvku „Komise představila plán na boj proti
terorismu“, Monitoring prosinec 2015). EP a Rada se na
legislativních změnách neformálně dohodly v listopadu 2016.

Obsah a sporné body
Návrh směrnice o boji proti terorismu nahrazuje novelizované rámcové rozhodnutí Rady z roku 2002
(č. 475/2002) a reaguje na nejnovější vývoj a nové
hrozby v oblasti terorismu, zejména fenomén zahraničních bojovníků a osamělých vlků.
Návrh by měl posílit stávající ustanovení týkající se
terorismu v případě pomoci, návodu a pokusu stejně
jako pravidla soudní příslušnosti, čímž by měl být zajištěn soulad a účinné uplatňování příslušných usta-

novení a překlenutí stávajících legislativních mezer.
Předložený legislativní akt by měl také zajistit soulad
právních předpisů členských států s mezinárodními
závazky a normami, např. s rezolucí Rady bezpečnosti
OSN číslo 2178 a dodatkovým protokolem k Úmluvě
Rady Evropy o předcházení terorismu.
Konkrétně návrh směrnice rozšiřuje výčet činů,
které by měly být považovány za trestné:
– Cestování do zahraničí za účelem připojení se k teroristické skupině a následný návrat do Unie se záměrem spáchat teroristický útok,
– nábor za účelem páchání teroristických trestných činů,
– výcvik a účast na výcviku za účelem páchání teroris
tických trestných činů,
– pomoc při, účast na, podněcování k nebo pokus
o provedení útoku,
– veřejné podněcování k páchání terorismu nebo
jeho glorifikace,
– financování terorismu nebo teroristických skupin.
Součástí návrhu jsou také ustanovení zaměřená na
poskytnutí pomoci obětem teroristických útoků a jejich příbuzným. Členské státy by měly být odpovědné za zajištění stálé dostupnosti podpůrných služeb,
mimo jiné:
– zajistit okamžitou lékařskou a psychologickou pod
poru obětem útoků,
– pomoci rodinám lokalizovat místo hospitalizace
jejich příbuzného po útoku,
– poskytnout obětem z jiných členských států pomoc
při návratu do vlasti,
– poskytnout obětem poradenství v právních a finančních záležitostech týkajících se uplatnění nároku na škodu.

Další vývoj
Aby mohla nová směrnice vstoupit v platnost, je potřeba ještě formální souhlas Rady. Poté by měla být zveřejněna v Úředním věstníku EU a členské státy by měly
mít následně 18 měsíců na převedení nových předpisů
do svých vnitrostátních právních řádů. Směrnice není
automaticky závazná pro Spojené království a Irsko,
které však mohou Komisi oznámit záměr ji na svém
území uplatňovat. Dánska se v případě schválení právní úprava týkat nebude.
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Institucionální záležitosti
Komise navrhuje urychlit rozhodování
v rámci tzv. komitologie
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
(KOM(2017)085)
Komise 14. 2. 2017 navrhla změnit nařízení o projednávání ve výborech za účelem vyšší transparentnosti a odpovědnosti v postupech sloužících k provádění právních předpisů EU (tzv. komitologie).
V těchto výborech rozhodují odborníci, potažmo
úředníci, zastupující jednotlivé členské státy.

Kontext
Iniciativa navazuje na prohlášení předsedy Komise
v projevu o stavu Unie v září 2016. Většinu právních
aktů EU přijímá Komise v souladu s pravomocemi,
které jí svěřily EP a Rada jako spolutvůrci právních
předpisů, a to buď prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci (podle článku 290 SFEU), nebo prováděcích aktů (podle článku 291 SFEU) – tzv. komitologie.
Na rozdíl od aktů v přenesené pravomoci se pravidla
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví
předem formou nařízení přijatých řádným legislativním postupem. Tato pravidla a zásady jsou stanoveny
v nařízení č. 182/2011.
V roce 2016 přijala Komise 137 aktů v přenesené
pravomoci a 1 494 prováděcích aktů. V únoru 2016 podala Komise EP a Radě zprávu o provádění nařízení
č. 182/2011, kde konstatovala, že nařízení umožnilo
účinné využívání prováděcích pravomocí svěřených
Komisi pod kontrolou členských států. Předložený návrh nemá za cíl změnit rámec postupu projednávání ve
výborech jako takový. Komise dle zprávy hodnotí stávající rámec jako efektivní a neshledala žádné problémy, které by vyžadovaly legislativní návrh na změnu
nařízení č. 182/2011. Zpráva však také nastínila omezený počet problematických případů, zejména ve vztahu k rozhodování o GMO. V letech 2015 a 2016 měla
Komise za povinnost přijmout 17 aktů, jež se týkaly
povolení citlivých produktů a látek jako glyfosát nebo
GMO. V těchto případech nebylo nikdy dosaženo kvalifikované většiny členských států pro, ani proti návrhu. Proto bylo nutné přijímat rozhodnutí bez podpory
kvalifikované většiny členských států.
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Z výše uvedených důvodů se Komise domnívá, že
je potřeba tento problém řešit pomocí několika změn
pravidel komitologie. V souladu s tím oznámila ve
svém pracovním programu na rok 2017 iniciativu týkající se modernizace postupů projednávání ve výborech.

Obsah a sporné body
Předložený návrh obsahuje 4 změny, které by měly
vést k jednoduššímu rozhodovacímu procesu.
1. Změnit pravidla hlasování v poslední fázi postupu
projednávání (odvolací výbor) tak, aby se přihlíželo
pouze k hlasům pro nebo proti právnímu aktu. Má
tak klesnout motivace využívat zdržení se hlasování a dojít ke snížení počtu případů, kdy výbor není
schopen zaujmout jednoznačný postoj a Komise
je povinna jednat bez jasného mandátu od členských států.
2. Zainteresovat ministry jednotlivých států tím, že
Komise bude moci svolat odvolací výbor podruhé, tentokrát na úrovni ministrů, pokud odborníci
členských států nepřijmou žádné stanovisko. Citlivá rozhodnutí se tak budou projednávat na odpovídající politické úrovni.
3. Zvýšit transparentnost hlasování na úrovni odvolacího výboru tím, že se zveřejní hlasy jednotlivých
zástupců členských států.
4. Zaručit politický vklad tím, že Komise bude moci
požádat Radu o stanovisko, pokud odvolací výbor
nebude schopen zaujmout jednoznačný postoj.

Další vývoj
Návrh bude předložen EP a Radě a v případě schválení
musí projít řádným legislativním postupem.

Vnější obchodní vztahy
EU uzavírá ratifikaci obchodní dohody
s Kanadou
Návrh Rozhodnutí Rady o prozatímním provádění Kom
plexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci
mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími
členskými státy na straně druhé (KOM(2016)470)
Plénum EP 15. 2. 2027 schválilo Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou
(CETA).

únor 2017

Kontext
Dohoda má vytvořit nové příležitosti pro společnosti EU, podpořit obchod a posílit hospodářské vazby
s Kanadou. Podle plánů Komise odstraní cla, zlepší
přístup k veřejným zakázkám, otevře nové sektory
kanadského trhu služeb, nabídne předvídatelné podmínky investorům a zaručí ochranu evropských zemědělsko-potravinářských produktů tzv. zeměpisného
označení. CETA má odstranit téměř 99 % všech cel
v hodnotě více než 500 mil. € ročně.
EU také předpokládá, že se CETA stane novou globální normou pro obchodní dohody, zejména pokud
jde o kapitoly týkající se udržitelnosti. Prostřednictvím CETA se totiž EU a Kanada zavázaly zajistit vzájemnou doplňkovost hospodářského růstu, sociálního
rozvoje a ochrany životního prostředí.

Obsah a sporné body
V oblasti podnikatelského sektoru má dojít ke snížení
nákladů na byrokracii. Malé podniky mají ušetřit čas
i peníze, jelikož se vyhnou např. dvojím požadavkům
na zkoušky, zdlouhavým celním procedurám a vysokým právním poplatkům. Usnadnit se má také poskytování záručního servisu. Díky tomu se má umožnit
firmám z EU snáze vyvážet např. vybavení, strojní zařízení a software, protože budou moci vysílat mechaniky a další odborníky za účelem poskytování záručních a souvisejících služeb a podpory.
Otevřenost EU vůči určitým produktům má být
kompenzována tím, že se Kanada otevírá důležitým
evropským vývozním zájmům, například v oblasti
sýrů, vína a lihovin, ovoce a zeleniny, zpracovaných
výrobků, a že poskytne ochranu evropským výrobkům
s tzv. „zeměpisným označením“ na kanadském trhu.
Spotřebitelům v EU má zajistit dovoz kanadského
zboží a služeb v souladu s právními předpisy EU. CETA
tedy nezmění způsob, jakým EU upravuje bezpečnost
potravin, což platí také pro geneticky modifikované
produkty nebo zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa.
V současnosti používané řešení sporů mezi investory a státem, které je zakotveno v řadě dvoustranných

dohod vyjednaných vládami států EU, bylo nahrazeno
novým systémem soudů pro investice. Tento nový mechanismus má být transparentní a nebude založen na
ad hoc tribunálech.
Dohoda má poskytnout rámec pro uznávání kvalifikací v regulovaných profesích, jako jsou architekti,
účetní nebo inženýři. Na základě tohoto rámce se pak
příslušné profesní organizace v EU a Kanadě společně dohodnou na technických detailech vzájemného
uznávání příslušných kvalifikací. Odpovědné orgány
v Kanadě a v EU pak jejich společnou dohodu schválí
a zajistí, aby nabyla právní účinnosti. Společnostem
mají usnadnit dočasné přesuny zaměstnanců mezi EU
a Kanadou.
Posílí se také ochrana autorských práv, a to sladěním kanadských a evropských pravidel týkajících se
ochrany technologických prostředků a správy digitálních práv. Zlepší se také ochrana poskytovaná farmaceutickým výrobkům z EU v kanadském režimu práv
duševního vlastnictví.
Společnosti z EU se budou jako první firmy nepocházející z Kanady moci ucházet o dodávání zboží
a poskytování služeb nejenom na federální úrovni, ale
i v kanadských provinciích a obcích. Kanada se rovněž zavázala ke zvýšení transparentnosti tím, že bude
oznámení o všech svých veřejných zakázkách umisťovat na jediné internetové stránce.
Členské státy budou moci i nadále dle vlastního
uvážení organizovat veřejné služby. Tyto a další otázky
byly vyjasněny v rámci společného nástroje k výkladu,
který bude právně závazný a který jasně vymezuje,
na čem se Kanada a EU v řadě článků CETA dohodly.
CETA zaručuje ochranu investic, avšak zároveň upravuje právo vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu,
a to i v případech, kdy má tato regulace dopad na zahraniční investice.

Další vývoj
EP uzavřel proces ratifikace této dohody na úrovni
EU. CETA bude v EU plně provedena, jakmile dohodu schválí parlamenty všech členských států v souladu se svými příslušnými vnitrostátními ústavními požadavky.

9

Monitoring EU europoslance Jana Zahradila

KRÁTCE…
Poslanci chtějí přísnější pravidla
pro kontrolu emisí z motorových vozidel
Výbor IMCO 9. 2. 2017 odhlasoval znění pozměňovacích návrhů k novým pravidlům pro schvalování
motorových vozidel, která se mimo jiné zabývají způsobem měření emisí z těchto vozidel. Návrh legislativy představila Komise 27. 1. 2016 jako jeden z kroků
v reakci na aféru Dieselgate (více v příspěvku „Spory
ohledně měření emisí z aut“, Monitoring leden 2016).
Návrh by měl zredukovat finanční provázanost mezi
výrobci aut a kontrolory, umožnit lepší mezinárodní
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dohled nad testováním (v současné době stačí pro automobily certifikace země, kde byly vyrobeny) či posílit pravomoci Komise při testování již uvedených výrobků. Poslanci zdůraznili, že orgány zodpovědné za
schvalování nových typů vozidel by měly být kompletně financovány ze státních prostředků tak, aby byla
zaručena jejich nezávislost. Návrh byl rovněž doplněn
o ustanovení, podle kterých by národní programy pro
dohled nad trhem měly podléhat schvalování Komisí.
V návrhu se objevují rovněž silné restrikce proti výrobcům, kteří pravidla poruší. V takovém případě by jim
mohla hrozit pokuta až 30 tis. € za každé vozidlo.

únor 2017

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)
Pozice: Vedoucí oddělení zdrojů
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 19. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2404-srb-ad-2017-001_cs
Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC)
Pozice: Vedoucí oddělení
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 20. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2400-ad-t-01-17_cs
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Odborník na hepatitidu B/C
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 27. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2391-ecdc-ad-2017-srs-ehep_cs
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
(EUIPO)
Pozice: Pracovník útvaru pro komunikaci
Místo výkonu: Alicante, Španělsko
Termín přihlášek: 27. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2408-vext-17-203-ad-6-cs_cs
Společný podnik SESAR
Pozice: Právník
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 31. 3. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2405-cn267_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Referent pro komunikaci (se zúčastněnými
subjekty) (M/Ž)
Místo výkonu: Valletta, Malta

Termín přihlášek: 3. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2403-easo-2017-ta-003_cs
Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
Pozice: Technický odborník
Místo výkonu: Angers, Francie
Termín přihlášek: 5. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2430-cpvo-ta-2017-001_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Operační pracovník – vnější rozměr (M/Ž)
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 6. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2409-easo-2017-ta-004_cs
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Pozice: Projektový pracovník
Místo výkonu: Vigo, Španělsko
Termín přihlášek: 30. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
temporary/2432-efca-ca-fgiv-1701-project-officer_cs

Stáže
České centrum Kyjev
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Kyjev, Ukrajina
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/28/27980/nabidka-staze_
cc-ukrajina-vyuka_lk.pdf
České centrum Moskva
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Moskva, Ruská federace
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/29/28480/nabidka-staze_
cc-moskva_-vyuka.pdf
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