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PŘEDPISY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ NÁRODNÍCH ODBORNÍKŮ 
K EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA 
ZE DNE 4. KVĚTNA 2009 

 
 
Předsednictvo 
 
s ohledem na článek 22 jednacího řádu Evropského parlamentu, 
 
– po konzultaci právní služby 
 
– vzhledem k tomu, že: 
 
 
(1) Přidělení národní odborníci (PNO) mají poskytnout Evropskému parlamentu možnost 

využít jejich znalostí a jejich profesních zkušeností na vysoké úrovni, zvláště v oblastech, 
kde není bezprostředně k dispozici potřebné odborné poradenství. 

 
(2) Je žádoucí podporovat výměnu profesních zkušeností a znalostí v oblasti evropských 

politik dočasným přidělováním odborníků zaměstnaných ve správních orgánech členských 
států k oddělením Evropského parlamentu. 

 
(3) PNO musí být v zásadě zaměstnanci parlamentů členských států Evropské unie, ale mohou 

být také zaměstnanci vnitrostátního, regionálního nebo místního správního orgánu nebo 
podobného subjektu ve členských státech, zemích, které jsou členy ESVO a součástí 
Evropského hospodářského prostoru, v zemích kandidujících na přistoupení k EU nebo ve 
třetích zemích. Může jít také o zaměstnance veřejnoprávní mezinárodní organizace, pokud 
prokáží statutární svazek s touto organizací. 

 
(4) Práva a povinnosti PNO stanovené těmito předpisy musí zajišťovat, že PNO budou plnit 

své úkoly a sledovat pouze zájmy Evropského parlamentu. 
 
(5) S ohledem na krátkodobý charakter jejich úkolů a vzhledem k jejich zvláštnímu statutu je 

vhodné stanovit, že PNO nebudou nést žádnou odpovědnost příslušející Evropskému 
parlamentu v souvislosti s jeho výsadami v rámci veřejného práva. 

 
(6) Je nezbytné vymezit veškeré podmínky zaměstnávání PNO; 
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ROZHODLO: 
 

Ćlánek 1 – Obecná ustanovení 
 
 
Článek 1 – Oblast působnosti 
 
1. Tyto předpisy se vztahují na národní odborníky přidělené k Evropskému parlamentu 

vnitrostátním, regionálním nebo místním správním orgánem nebo podobným subjektem 
z členských států Evropské unie, ze zemí, které jsou členy ESVO a součástí Evropského 
hospodářského prostoru (dále jen „země EHP“), zemí kandidujících na přistoupení 
k EU nebo třetích zemí (dále jen „přidělení národní odborníci (PNO)“). Vztahuje se 
také na odborníky přidělené veřejnoprávní mezinárodní organizací, pokud prokáží 
existenci statutárního svazku s touto organizací. 

 Odchylně od předchozího pododstavce a po konzultaci se smíšeným výborem může 
generální tajemník ve výjimečných případech povolit, aby byl k Evropskému 
parlamentu přidělen odborník zaměstnaný neziskovým vědeckým subjektem nebo 
institucí. Tato přidělení jsou omezena na případy, kdy je v zájmu Evropského 
parlamentu časově omezené využívání specifických odborných znalostí. 

 
2. Osoby, na něž se vztahují tyto předpisy, zůstávají po dobu svého přidělení 

v zaměstnaneckém poměru u původního zaměstnavatele a pobírají i nadále mzdu od něj. 
 
3. Neudělí-li generální tajemník Evropského parlamentu výjimku, musí být PNO státním 

příslušníkem jednoho ze členských států. Při přijímání PNO dbá Evropský parlament na 
dodržování rovnovážného zastoupení států, mužů a žen a také dbá na dodržení zásady 
rovných příležitostí. 

 
4. Výjimka není nutná pro PNO ze zemí EHP, kteří jsou přiděleni v rámci dohod 

uzavřených s těmito zeměmi a za podmínek stanovených ad hoc těmito dohodami. To 
platí také pro země kandidující na přistoupení k EU v případě, že mezi Evropským 
parlamentem a těmito zeměmi byly uzavřeny dohody ad hoc. 

 
5. Přidělení se uskutečňuje na základě výměny dopisů mezi generálním tajemníkem 

Evropského parlamentu a stálým zastoupením daného členského státu popřípadě 
zaměstnavatelem. Pokud jde o země EHP, proběhne výměna dopisů se sekretariátem 
ESVO, v případě třetích zemí s příslušnými diplomatickými zastoupeními. 

 Kopie těchto předpisů je přiložena k výměně dopisů. 
 
6. Každý odkaz v těchto předpisech na osobu mužského pohlaví je považován také za odkaz 

na osobu ženského pohlaví a naopak, nevyplývá-li z kontextu jasně něco jiného. 
 
Článek 2 – Přidělení národní odborníci bez nákladů 
 
Pro účely těchto předpisů se „PNO bez nákladů“ rozumějí PNO, jejichž přidělení není spojeno 
s žádnými náklady ze strany Evropského parlamentu. 
 
PNO bez nákladů mohou být přiděleni správním orgánem jednoho ze členských států nebo 
kandidátské země nebo mezinárodní organizací v rámci souběžné reciproční výměny se 
zaměstnanci Evropského parlamentu nebo s dočasnými zaměstnanci politických skupin 
na stejnou dobu jako zaměstnanec Evropského parlamentu nebo dočasný zaměstnanec politické 
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skupiny, na základě předpisů Evropského parlamentu ze dne 7. března 2005 týkajících se 
uvolňování jeho úředníků nebo dočasných zaměstnanců politických skupin. 
 
Na základě dohod uzavřených s daným členským státem mohou být také národní úředníci 
přiděleni jako PNO bez nákladů na dobu nejdéle čtyř let. Tyto dohody musí stanovovat počet 
příslušných PNO a jejich předpokládané úkoly. Tento pododstavec se vztahuje také na PNO bez 
nákladů přidělené ze třetích zemí. 
 
Pro případy PNO bez nákladů je ve výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5 upřesněno, že se 
nevyplácejí příspěvky podle čl. 15 odst. 1 a 2 a že se nehradí cestovní náklady a náklady 
na přestěhování podle článků 17 a 18. 
 
 
Článek 3 – Doba přidělení 
 
1. Počáteční doba pro přidělení nesmí být kratší než šest měsíců ani delší než dva roky. 

Může být několikrát po sobě prodloužena, avšak její celková délka nesmí překročit čtyři 
roky. Generální tajemník může – ve výjimečných případech na žádost příslušného 
generálního ředitelství a pokud to vyžadují zájmy oddělení – povolit jedno či více 
prodloužení přidělení maximálně o další dva roky na konci tohoto čtyřletého období. 

 
 Odchylně od předchozího pododstavce může generální tajemník ve výjimečných 

případech povolit přidělení PNO k Evropskému parlamentu na dobu kratší než šest 
měsíců. 

 
2. Předpokládaná doba přidělení se stanoví ve výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5. Stejný 

postup se použije v případě prodloužení doby přidělení.  
 
3. Pokud již byl PNO k Parlamentu přidělen, může být přidělen podruhé na dobu 

stanovenou podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku a pouze za následujících 
podmínek: 

 
a) PNO musí nadále splňovat podmínky způsobilosti k přidělení; 

 
b) mezi ukončením prvního přidělení a začátkem nového přidělení musí uplynout 

doba nejméně šesti let; pokud na konci prvního přidělení PNO uzavřel smlouvu 
s Evropským parlamentem, lhůta šesti let se počítá od konce platnosti této 
smlouvy. 

 
 Podmínka stanovená v písmenu b) nebrání tomu, aby Evropský parlament souhlasil 

s přidělením PNO, jehož první přidělení trvalo méně než 4 roky, ale v tomto případě 
nesmí nové přidělení překročit nevyčerpanou část tohoto čtyřletého období, aniž je 
dotčena možnost prodloužení o další dva roky, jak je uvedeno v odstavci 1. 

 
 
Článek 4 – Místo přidělení 
 
PNO může být přidělen na jakékoli ze tří pracovišť Parlamentu. 
 
 
Článek 5 – Úkoly 
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1. PNO je nápomocen úředníkům nebo dočasným zaměstnancům Evropského parlamentu 
a plní úkoly, které jsou mu svěřeny. 

 
2. PNO se účastní pracovních cest a schůzí, pouze pokud doprovází úředníka nebo 

dočasného zaměstnance Evropského parlamentu nebo, pokud je sám, pouze jako 
pozorovatel nebo pouze za informativním účelem. 

 
 Za určitých výjimečných okolností se může generální ředitel daného oddělení odchýlit 

od tohoto ustanovení a dát PNO zvláštní mandát poté, co se ujistí, že nedojde ke střetu 
zájmů. PNO nesmí za žádných okolností zastupovat svým jménem Evropský parlament 
s cílem přijímat finanční nebo jiné závazky ani vést jednání za Evropský parlament. 

 
3. Evropský parlament nese výhradní odpovědnost za schvalování výsledků úkolů, které 

PNO plní, i za podpis aktů, které z nich vyplývají. 
 
4. Příslušná oddělení Evropského parlamentu, zaměstnavatel PNO a PNO se snaží 

v nejvyšší možné míře vyhnout jakémukoli střetu zájmů a výskytu takového střetu 
týkajícího se úkolů PNO během přidělení. Za tímto účelem oddělení, k němuž je PNO 
přidělen, informuje PNO a jeho zaměstnavatele o předpokládaných úkolech a požádá 
oba o písemné potvrzení toho, že jim není znám žádný důvod bránící tomu, aby byly 
PNO tyto úkoly přiděleny. PNO je vyzván, aby oznámil zejména jakékoli možné střety 
mezi některými aspekty jeho rodinného stavu a jeho předpokládanými úkoly během 
přidělení. Toto prohlášení se týká především profesních činností jeho rodinných 
příslušníků nebo významných finančních zájmů PNO nebo jeho rodinných příslušníků. 

 
 Zaměstnavatel a PNO se zavazují oznámit generálnímu řediteli oddělení, k němuž je 

PNO přidělen, jakoukoli změnu, k níž by došlo během přidělení a která by mohla 
znamenat vznik takových střetů.  

 
 Oddělení, k němuž je PNO přidělen, si ponechá kopii výměn dopisů ve svém archivu 

a na požádání je dá k dispozici generálnímu tajemníkovi nebo příslušnému oddělení 
generálního ředitelství pro personál. 

 
5. Domnívá-li se generální ředitelství, k němuž je PNO přidělen, že charakter jeho činností 

vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, musí PNO před nástupem získat bezpečnostní 
oprávnění.  

 
6. V případě, že PNO nedodržuje povinnosti, které se na něj vztahují podle odstavců 2, 3 

a 4, může Evropský parlament ukončit přidělení PNO v souladu s článkem 9 těchto 
předpisů.  

 
 
Článek 6 – Práva a povinnosti 
 
1. Během doby přidělení: 
 

a) plní PNO své úkoly a jedná pouze v zájmu Evropského parlamentu;  
 

b) se PNO zdrží veškerého jednání, zvláště veřejného vyjadřování názorů, které by 
mohlo poškodit důstojnost jeho funkce; 
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c) je-li PNO při plnění svých úkolů nucen vyslovit se k projednávané záležitosti 
nebo k řešení, na němž má osobní zájem, a ohrozil by tak svou nezávislost, 
informuje o této skutečnosti vedoucího oddělení, k němuž je přidělen;  

 
d) PNO nezveřejňuje ani nenechá zveřejnit sám nebo ve spolupráci s někým žádný 

text, jehož obsah se týká činností Společenství, aniž by k tomu získal povolení za 
podmínek a podle platných předpisů Evropského parlamentu. Takové povolení se 
nevydává pouze v případě, kdy by zamýšlené zveřejnění poškodilo zájmy 
Společenství; 

 
e) všechna práva vyplývající z prací vykonávaných PNO při plnění jeho úkolů 

příslušejí Společenství;  
 

f) PNO má povinnost zdržovat se v místě přidělení nebo ve vzdálenosti, která mu 
nebrání ve výkonu jeho činností; 

 
g) PNO musí být nápomocen a radit nadřízeným, k nimž je přidělen, a zodpovídá se 

jim z plnění úkolů, které jsou mu svěřeny; 
 

h) PNO nepřijímá žádné příkazy od svého zaměstnavatele ani od správního orgánu 
členského státu. Nevykonává žádnou činnost pro svého zaměstnavatele nebo 
správní orgán, ani pro jinou osobu, soukromou společnost nebo orgán veřejné 
moci.  

 
2. Během přidělení a po něm musí PNO dodržovat mlčenlivost o faktech a informacích, 

které se dozvěděl při plnění svých úkolů nebo v souvislosti s plněním svých úkolů; 
žádnou formou vědomě neposkytuje žádné neoprávněné osobě dokumenty nebo 
informace, které nebyly zveřejněny, a nezneužívá takových dokumentů nebo informací 
ke svému osobnímu prospěchu. 

 
3. Nedodržení ustanovení odstavců 1 a 2 během přidělení může být pro Evropský 

parlament důvodem k ukončení přidělení PNO v souladu s článkem 9. 
 
4. Po skončení přidělení zůstává PNO vázán povinností jednat bezúhonně a diskrétně při 

plnění nových úkolů, které jsou mu svěřeny, a při přijímání určitých pracovních míst 
nebo výhod.  

 
 Za tímto účelem během tří let následujících po době přidělení informuje PNO 

neprodleně Evropský parlament o funkcích nebo úkolech, které má vykonávat 
pro svého zaměstnavatele a u kterých je možnost vzniku střetu zájmů v souvislosti 
s úkoly, které plnil během svého přidělení. 

 
 

Článek 7 – Profesní zkušenosti a jazykové znalosti 
 
1. Aby mohl být přidělen k Evropskému parlamentu, musí mít PNO nejméně tříletou praxi 

na plný pracovní úvazek ve správní, vědecké, technické, poradní nebo dozorčí funkci 
srovnatelné s funkcemi skupiny AD, jak jsou stanoveny ve služebním řádu úředníků 
Evropských společenství a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Společenství. 
Zaměstnavatel PNO vystaví Evropskému parlamentu před začátkem přidělení potvrzení 
o zaměstnání odborníka za posledních 12 měsíců. 

 



PE422.581/BUR  DV\785596CS.doc 

2. PNO musí mít velmi dobrou znalost jednoho úředního jazyka Společenství 
a dostatečnou znalost dalšího úředního jazyka Společenství, aby mohl plnit úkoly, které 
jsou mu svěřeny. PNO ze třetí země musí mít velmi dobrou znalost jednoho úředního 
jazyka Společenství, aby mohl plnit úkoly, které jsou mu svěřeny. 

 
 

Článek 8 – Přerušení přidělení 
 
1. Generální tajemník Evropského parlamentu může povolit přerušení doby přidělení 

a stanovit podmínky těchto přerušení po konzultaci s příslušným generálním 
ředitelstvím. Během těchto přerušení: 

 
a) nejsou vypláceny příspěvky podle článku 15; 

 
b) jsou výdaje podle článků 17 a 18 hrazeny pouze v případě, že o přerušení požádal 

Evropský parlament. 
 
2. Evropský parlament informuje o přerušení zaměstnavatele PNO. 
 
 

Článek 9 – Ukončení přidělení 
 

1. S výhradou odstavce 2 může generální tajemník Evropského parlamentu ukončit 
přidělení na žádost příslušného generálního ředitelství nebo zaměstnavatele PNO 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo na žádost PNO se stejnou výpovědní lhůtou 
a s výhradou souhlasu generálního tajemníka. 

 
2. Za určitých výjimečných okolností může být přidělení ukončeno bez výpovědní lhůty: 
 

a) zaměstnavatelem PNO, pokud to vyžadují jeho důležité zájmy; 
 

b) po dohodě generálního tajemníka Evropského parlamentu se zaměstnavatelem na 
základě žádosti, kterou PNO podal oběma stranám, pokud to vyžadují důležité 
osobní nebo profesní zájmy PNO. 

 
c) generálním tajemníkem Evropského parlamentu v případě, že PNO nedodržuje 

povinnosti, které se na něj vztahují na základě tohoto ustanovení. 
 
 Je-li přidělení ukončeno na základě písmene c), informuje Evropský parlament 

okamžitě o této skutečnosti zaměstnavatele. 
 
 

Kapitola 2 – Pracovní podmínky 
 
 
Článek 10 – Sociální zabezpečení 
 

1. Před přidělením doloží národní nebo mezinárodní správní orgán, pod nějž spadá 
přidělený PNO, Evropskému parlamentu, že PNO během svého přidělení nadále 
podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení, které se vztahují 
na správní orgán, jenž jej zaměstnává, a že uhradí příslušné výdaje v zahraničí. 
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2. Ode dne svého nástupu je PNO pojištěn proti úrazu. Evropský parlament poskytne PNO 
kopii platných předpisů v den, kdy se dostaví do příslušného oddělení generálního 
ředitelství pro personál, aby vyřídil potřebné formality spojené s přidělením. 

 
 
Článek 11 – Pracovní doba 
 
1. Ve věci pracovní doby se na PNO vztahují platné předpisy Evropského parlamentu.  
 
2. PNO pracuje na plný úvazek během celé doby přidělení. Na základě oprávněné žádosti 

generálního ředitelství může generální ředitel pro personál povolit PNO práci 
na částečný úvazek, dá-li k tomu souhlas jeho zaměstnavatel a je-li to v souladu se 
zájmy Evropského parlamentu. V takovém případě je příslušně krácena jeho roční 
dovolená. 

 
3. V případě, že je PNO povolena práce na částečný úvazek, je povinen každý měsíc 

vykonat práci odpovídající nejméně polovině normální pracovní doby. 
 
4. S výhradou přijetí vnitřních ustanovení týkajících se volné pracovní doby a vztahujících 

se na úředníky a ostatní zaměstnance Evropského parlamentu může mít PNO volnou 
pracovní dobu, povolí-li mu to oddělení Evropského parlamentu, k němuž je přidělen. 
Povolení je pro informaci předáno příslušnému útvaru generálního ředitelství 
pro personál. 

 
 

Článek 12 – Nepřítomnost z důvodu nemoci 
 
1. V případě nepřítomnosti z důvodu nemoci nebo úrazu PNO neprodleně informuje 

vedoucího svého útvaru a uvede aktuální místo svého pobytu. V případě nepřítomnosti 
delší než tři dny je povinen předložit lékařské potvrzení a může být vyzván, aby 
podstoupil lékařskou prohlídku, kterou zajistí Evropský parlament. 

 
2. Jsou-li nepřítomnosti z důvodu nemoci nebo úrazu nepřekračující tři dny během období 

dvanácti měsíců delší než 12 dní, je PNO povinen předložit lékařské potvrzení 
pro každou další nepřítomnost z důvodu nemoci. 

 
3. Překročí-li nemocenská dovolená dobu jednoho měsíce nebo dobu služby vykonávané 

PNO, bere se v úvahu vždy pouze delší z těchto dvou období, přičemž jsou příspěvky 
podle čl. 15 odst. 1 a 2 automaticky pozastaveny. Toto ustanovení se nevztahuje 
na případy onemocnění souvisejících s těhotenstvím. 

 
 Nemocenská dovolená nemůže být prodloužena na dobu po skončení přidělení. 
 
4. Utrpí-li PNO pracovní úraz během doby přidělení, pobírá nadále všechny příspěvky 

po celou dobu své pracovní neschopnosti a až do konce doby přidělení. 
 
 
Článek 13 – Roční dovolená a zvláštní dovolené 
 
1. PNO mají nárok na dva a půl pracovního dne dovolené za celý odpracovaný měsíc, což 

je celkem 30 dní za kalendářní rok. 
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2. Dovolenou musí předem povolit oddělení, k němuž je PNO přidělen. 
 
3. PNO mohou na základě odůvodněné žádosti dostat zvláštní dovolenou v následujících 

případech: 
 

a) sňatek PNO: dva dny; 
 

b) vážné onemocnění manžela/manželky: nejvýše tři dny; 
 

c) úmrtí manžela/manželky: čtyři dny; 
 

d) vážné onemocnění rodiče: nejvýše dva dny; 
 

e) úmrtí rodiče: dva dny; 
 

f) narození dítěte: dva dny; 
 

g) vážné onemocnění dítěte: nejvýše dva dny; 
 

h) úmrtí dítěte: čtyři dny. 
 
4. Na základě odůvodněné žádosti zaměstnavatele může Evropský parlament udělit PNO 

nejvýše dva dny zvláštní placené dovolené za dobu 12 měsíců. Žádosti se posuzují 
individuálně. 

 
5. Zvláštní dovolenou uděluje vedoucí útvaru odpovědného za dovolenou v rámci 

generálního ředitelství pro personál poté, co ji předem povolí oddělení, k němuž je PNO 
přidělen. 

 
6. Práva uvedená v odstavcích 1, 3 a 4 se považují za úplná. Žádné dodatečné právo se 

nevztahuje především na délku cesty, věk nebo kategorii. 
 
7. V případě zaměstnání na částečný pracovní úvazek je roční dovolená příslušně krácena. 
 
8. Na konci doby přidělení nemůže být nevyčerpaná dovolená proplacena. 
 
 
Článek 14 – Mateřská dovolená 
 
1. Národní odbornici, která je těhotná, se poskytuje mateřská dovolená v délce 20 týdnů, 

během nichž dostává příspěvky podle článku 15. 
 
2. Po skončení mateřské dovolené může být PNO na základě lékařského potvrzení 

uvolňována ze zaměstnání na dvě hodiny denně, přeje-li si kojit své dítě. V tomto 
případě se na PNO vztahují stejné předpisy o úpravě pracovní doby z důvodu kojení 
jako na zaměstnance Evropského parlamentu. 

 
3. Stanoví-li předpisy uplatňované v této oblasti zaměstnavatelem PNO delší mateřskou 

dovolenou, je přidělení přerušeno na dobu překračující dobu mateřské dovolené 
stanovenou Evropským parlamentem. 
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 Je-li to v zájmu Evropského parlamentu, je přidělení prodlouženo o dobu rovnající se 
době přerušení. 

 
4. PNO může případně požádat o přerušení doby přidělení na dobu celé přiznané mateřské 

dovolené. V takovém případě se použije odst. 3 druhý pododstavec. 
 
 

Kapitola 3 – Příspěvky a výdaje 
 
 
Článek 15 – Příspěvky na pobyt 
 
1. PNO má po dobu svého přidělení nárok na příspěvek na pobyt ve výši 122,98 eur 

na den, pokud jeho zaměstnavatel nerozhodne jinak. Pokud je však vzdálenost mezi 
místem bydliště, jak je stanoveno ve článku 16, a místem přidělení nejvýše 150 km, je 
výše příspěvku rovna 25 % této částky; činí tedy 30,75 eur. 

 
 Aniž jsou dotčena ustanovení níže uvedeného odstavce 4, denní příspěvky na pobyt jsou 

vypláceny každý měsíc v termínu splatnosti. 
 
2. Pokud nebyly PNO uhrazeny náklady na přestěhování, je mu poskytován zvláštní 

měsíční příspěvek podle následující tabulky: 
 

Vzdálenost mezi místem 
bydliště a místem 
přidělení v km 

Částka v eurech 

0 – 150     0 

> 150   79.05 

> 300 140.52 

> 500 228.37 

> 800 368.90 

> 1 300 579.70 

> 2 000 693.90 

 
 Tento příspěvek je vyplácen v termínu splatnosti.  
 
3. Na příspěvky na pobyt má PNO nárok v době pracovních cest, roční dovolené, zvláštní 

dovolené a dnů pracovního volna přiznaných Evropským parlamentem.  
 
4. Při nástupu má PNO nárok na zálohu ve výši příspěvků na pobyt za 75 dní a jejím 

vyplacením zaniká nárok na nové denní příspěvky na pobyt za dobu, na kterou byly 
vyplaceny. V případě definitivního ukončení výkonu funkce PNO v Evropském 
parlamentu dříve, než uplyne doba, na niž byly předem vyplaceny příspěvky, je PNO 
povinen vrátit poměrnou část této částky. 

 
5. PNO je povinen informovat příslušné oddělení generálního ředitelství pro personál 

o tom, že pobírá podobné příspěvky od jiných plátců. Výše takového příspěvku je 
odečtena od příspěvku vypláceného Evropským parlamentem v souladu s odstavcem 1. 

 



PE422.581/BUR  DV\785596CS.doc 

6. Denní a měsíční příspěvky jsou každoročně upravovány bez zpětného účinku 
v závislosti na úpravě základních mezd úředníků Společenství v Bruselu a Lucemburku. 

 
 
Článek 16 – Místo bydliště 
 
1. Pro účely těchto pravidel se bydlištěm rozumí místo, kde národní odborník vykonával 

své povinnosti pro zaměstnavatele bezprostředně před přidělením. Místem přidělení se 
rozumí místo, v němž sídlí oddělení Evropského parlamentu, k němuž je PNO přidělen. 
Tato místa jsou uvedena ve výměně dopisů podle čl. 1 odst. 5. 

 
2. V případě, že během přidělení jako PNO je národní odborník přidělen jménem svého 

zaměstnavatele na místo jiné než sídlo zaměstnavatele, považuje se za místo bydliště 
místo bližší místu přidělení. 

 
3. Místo bydliště je pokládáno za místo přidělení v následujících případech: 
 

a) pokud po dobu tří let nejdéle do období, které skončilo šest měsíců před začátkem 
přidělení, měl PNO místo bydliště nebo místo, kde vykonával svou hlavní 
pracovní činnost, ve vzdálenosti rovné nebo větší než 150 km od místa přidělení; 
nebo 

 
b) je-li v době podání žádosti o přidělení k Evropskému parlamentu místo přidělení 

místem bydliště manžela/manželky nebo stálého partnera/partnerky, pokud PNO 
žije v partnerství bez manželského svazku uznaném příslušnými vnitrostátními 
orgány, nebo vyživovaných dětí PNO; za tímto účelem je místo bydliště 
ve vzdálenosti nejvýše 150 km od místa přidělení pokládáno za místo přidělení. 

 
4. Pro uplatnění tohoto článku se neberou v potaz případy související se službami pro jiný 

stát než ten, ve kterém se nachází místo přidělení, nebo pro mezinárodní organizaci. 
 
 
Článek 17 – Cestovní náklady 
 
1. PNO, jehož místo bydliště je ve vzdálenosti větší než 150 km od místa přidělení, má 

nárok na úhradu cestovních výdajů, pokud je nehradí zaměstnavatel: 
 

a) pro PNO: 
 

i) na začátku přidělení z místa bydliště do místa přidělení, 
ii) po skončení přidělení z místa přidělení do místa bydliště; 

 
b) pro manžela/manželku nebo stálého partnera/partnerku, pokud PNO žije 

v partnerství bez manželského svazku uznaném příslušnými vnitrostátními 
orgány, a pro vyživované děti, bydlí-li tyto osoby ve společné domácnosti s PNO 
a Evropský parlament je povinen uhradit stěhování v souladu s článkem 18: 

 
i) na začátku přidělení z místa bydliště do místa přidělení, 
ii) po skončení přidělení z místa přidělení do místa bydliště. 
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2. Kromě letecké přepravy je náhrada paušální a její výše je omezena cenou vlakové 
jízdenky druhé třídy bez příplatku. Tatáž částka se hradí i v případě cesty osobním 
vozem.  

 
 U letecké přepravy je náhrada vyplácena až do ceny letenky se zlevněným tarifem (PEX 

nebo APEX), je nutné předložit letenky a palubní vstupenky; tato úhrada se vyplácí 
pouze v případě, že cesta železnicí je delší než 500 km nebo je na cestě nutno překonat 
moře. 

 
3. Odchylně od odstavce 1 mají PNO, kteří prokáží, že došlo ke změně místa, kde budou 

vykonávat svou hlavní činnost po ukončení přidělení, nárok na úhradu cestovních 
výdajů na toto místo podle výše uvedených pravidel. Výše této úhrady nesmí být vyšší 
než úhrada, na niž by měl PNO nárok, pokud by se vracel do místa bydliště. 

 
4. Pokud se PNO přestěhuje z místa bydliště do místa přidělení, má každoročně nárok 

na paušální částku ve výši ceny zpáteční jízdenky z místa přidělení do místa bydliště 
pro sebe, svého manžela/manželku nebo stálého partnera/partnerku, pokud PNO žije 
v partnerství bez manželského svazku uznaném příslušnými vnitrostátními orgány, a své 
vyživované děti podle platných ustanovení Evropského parlamentu. 

 
Článek 18 – Náklady na přestěhování 
 
1. S výhradou použití ustanovení čl. 16 odst. 4 může PNO přestěhovat své osobní věci 

z místa bydliště do místa přidělení na náklady Evropského parlamentu a na základě jeho 
předběžného souhlasu v souladu s platnými ustanoveními o úhradě nákladů 
na přestěhování, jsou-li splněny následující podmínky: 

 
a) doba prvního přidělení musí být dva roky; 

 
b) místo bydliště PNO musí být ve vzdálenosti nejméně 100 km od místa přidělení; 

 
c) přestěhování se musí uskutečnit do šesti měsíců po začátku přidělení; 

 
d) o povolení je třeba požádat nejméně dva měsíce před předpokládaným datem 

stěhování; 
 
e) náklady na přestěhování nehradí zaměstnavatel; v případě částečné úhrady 

nákladů zaměstnavatelem je příslušná částka odečtena od částky hrazené 
Evropským parlamentem; 

 
f) PNO musí Evropskému parlamentu předložit originály účtů, stvrzenek a faktur 

a také potvrzení zaměstnavatele o tom, že nehradí náklady na přestěhování, nebo 
potvrzení o výši částky, kterou zaměstnavatel hradí. 

 
2. S výhradou použití ustanovení odstavců 3 a 4, je-li přestěhování do místa přidělení 

hrazeno Evropským parlamentem, má PNO po skončení přidělení na základě 
předchozího povolení nárok na úhradu nákladů na přestěhování z místa přidělení 
do místa bydliště v souladu s platnými ustanoveními o úhradě nákladů na přestěhování, 
jsou-li splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. d), e) a f) a pod podmínkou, že se 
přestěhování uskuteční mezi začátkem třetího měsíce před koncem přidělení a koncem 
šestého měsíce po skončení přidělení. 
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3. PNO, jehož přidělení je ukončeno na jeho vlastní žádost nebo na žádost jeho 
zaměstnavatele do dvou let po začátku přidělení, nemá nárok na úhradu nákladů 
na přestěhování do místa bydliště. 

 
4. PNO, který prokáže, že došlo ke změně místa, kde bude po konci přidělení vykonávat 

svou hlavní činnost, má nárok na úhradu nákladů na přestěhování do tohoto místa, 
pokud tyto náklady nejsou vyšší než náklady, které by byly uhrazeny, pokud by se 
stěhoval do místa bydliště. 

 
 
Článek 19 – Pracovní cesty a výdaje na pracovní cesty 
 
1. PNO může být vyslán na pracovní cestu podle ustanovení článku 5. 
 
2. Výdaje na pracovní cestu jsou hrazeny v souladu s příslušnými platnými předpisy 

a podmínkami Evropského parlamentu. 
 
 
Článek 20 – Vzdělávání 
 
Vzdělávacích akcí pořádaných Evropským parlamentem se mohou účastnit PNO, pokud je to 
v zájmu Evropského parlamentu. Při schvalování jeho účasti musí být zvážen oprávněný zájem 
PNO, zvláště s ohledem na jeho kariéru po skončení přidělení. 
 
 
Článek 21 – Administrativní ustanovení 
 
PNO se dostaví první den svého přidělení do příslušného oddělení generálního ředitelství 
pro personál, aby vyřídil nezbytné administrativní formality. Dnem nástupu je vždy první nebo 
šestnáctý den v měsíci. 
 
 

Kapitola 4 – Studijní pobyty 
 
 
Článek 22 – Oblast působnosti a obecná ustanovení 
 
1. Evropský parlament může do svých služeb přijímat přidělené národní úředníky 

správních orgánů členských států, zemí EHP, zemí kandidujících na přistoupení k EU 
a třetích zemí na krátkodobý studijní pobyt. 

 
2. Toto přidělení se uskuteční na základě výměny dopisů mezi generálním tajemníkem 

Evropského parlamentu a příslušným správním orgánem.  
 
3. Doba přidělení je jeden měsíc bez možnosti odchylky. 
 
4. Národní úředník přidělený k Evropskému parlamentu ve smyslu tohoto článku má nárok 

během doby svého přidělení na denní příspěvky na pobyt ve výši 122,98 eur, je-li 
vzdálenost mezi místem jeho bydliště stanoveného podle článku 16 a místem přidělení 
větší než 150 km a 30,75 eur, je-li tato vzdálenost nejvýše 150 km. 
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 Na tento příspěvek má nárok v době pracovních cest, dovolené, zvláštní dovolené 
a státních svátků uznaných Evropským parlamentem. Vyplácí se předem na začátku 
přidělení. 

 
5. Článek 1, článek 4, čl. 5 odst. 2 pododstavec 1, odst. 4 a odst. 6, článek 6, článek 7, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1, článek 12, článek 13, článek 16, čl. 17 odst. 1 písm. 
a), odst. 2 a odst. 3, článek 19 a článek 21 těchto předpisů se vztahují obdobně 
na přidělené národní úředníky ve smyslu tohoto článku. 
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Kapitola 5 - Stížnosti 
 
 
Článek 23 – Stížnosti 
 

Aniž je dotčena možnost zahájit řízení po nástupu na místo, v souladu s podmínkami a ve lhůtě 
stanovené v článku 230 Smlouvy o ES, může PNO předložit stížnost proti opatřením přijatým 
Evropským parlamentem podle těchto předpisů, která jsou pro něj nepříznivá, s výjimkou 
rozhodnutí, jež jsou přímým důsledkem rozhodnutí přijatých jeho zaměstnavatelem. 

Stížnost musí být podána do dvou měsíců. Lhůta pro podání stížnosti začíná plynout od data, kdy 
toto rozhodnutí bylo dotčené osobě oznámeno, v žádném případě však nejpozději od data, kdy 
dotčená osoba toto oznámení obdržela.  Generální tajemník oznámí dotčené osobě své 
odůvodněné rozhodnutí do 4 měsíců ode dne podání stížnosti. Pokud po uplynutí této lhůty 
uchazeč neobdrží na stížnost odpověď, znamená to, že jeho žádost byla zamítnuta. 

 
Kapitola 6 - Závěrečná ustanovení 

 
 
Článek 24 – Přechodná opatření 
 
1. Tyto předpisy vstupují v platnost dnem 1. května 2009 a nahrazují ustanovení ze dne 

7. března 2005. 
 
2. Tyto předpisy se vztahují na všechna nová přidělení a prodloužení přidělení, která byla 

započata před datem, kdy tyto předpisy vstoupily v platnost. 
 
 
 


