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EVROPSKÝ PARLAMENT 

LUCEMBURK 

ZAMĚSTNANCI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A PREVENCE 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU 

Smluvní zaměstnanci v oblasti ostrahy a prevence – funkční skupina I (FS I) 

Lhůta pro vyjádření zájmu:  

28. února 2020 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Po vytvoření interní bezpečností služby, které již proběhlo v Bruselu a ve Štrasburku, se 
Evropský parlament nyní připravuje na nábor bezpečnostních pracovníků pro své prostory 
v Lucemburku. V rámci tohoto náboru Evropský parlament hodlá zaměstnat v Lucemburku 
značný počet pracovníků s praxí v oblasti bezpečnosti. 

Tato příležitost umožní úspěšným kandidátům pracovat přímo pro generální ředitelství 
Evropského parlamentu pro bezpečnost a ochranu (GŘ SAFE). 

Lucemburk nabízí prostředí, které je příznivé pro rodinný život, včetně dostupných zařízení 
péče o dítě spravovaných institucemi a evropské školy. 

Smlouva bude zpočátku uzavřena na jeden rok a může být prodloužena o další rok. Pokud je 
smlouva prodloužena podruhé, může být uzavřena na dobu neurčitou. Po prvních dvou letech 
ve službě budou daní zaměstnanci rovněž způsobilí pro postup v rámci kategorie FS 1. 

Konkrétní informace o platových podmínkách jsou uvedeny na konci tohoto oznámení. 

Aby byla kandidatura uchazečů zohledněna, měli by vyjádřit svůj zájem do 28. února 2020. 

 

Nástup do pracovního poměru: od února 2021 

Počet smluvních zaměstnanců, kteří mají být přijati: přibližně 115 

 

Výběrové řízení se uskuteční prostřednictvím portálu CAST Evropského úřadu pro výběr 
personálu (EPSO): EPSO/CAST/P/18/2017 

Obecné podmínky zaměstnání a kritéria výběru jsou podrobně uvedeny na internetových 
stránkách úřadu EPSO. 

Jedná se o výjimečnou příležitost pro pracovníky s praxí v oblasti ostrahy a prevence, kteří 
budou zaměstnáni v prostorách Evropského parlamentu v Lucemburku. Dodatečná 
specifická kritéria jsou uvedena níže: 

– po ukončení povinné školní docházky musíte mít nejméně dvouletou praxi v jedné 
z příslušných oblastí: bezpečnost, ochrana/prevence a ostraha nebo dispečink ve veřejném 
nebo v soukromém sektoru. Pokud tato praxe zahrnuje alespoň jeden rok práce v evropských 
nebo mezinárodních organizacích nebo v multikulturním či mnohonárodním prostředí, bude 
to považováno za výhodu. 

– znalost francouzštiny nebo angličtiny se bude považovat za výhodu. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_cs
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_cs
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_cs


 

2 
 

 

Chcete-li odpovědět na tuto výzvu k vyjádření zájmu, postupujte prosím následovně: 

 

1. Přejděte na internetové stránky úřadu EPSO a vytvořte si uživatelský účet (pokud jej 
ještě nemáte) 

(odkaz) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=cs 

 

2. Musíte se zaregistrovat do výběrového řízení EPSO (CAST Permanent) pro funkční 
skupinu I – CAST/P/18/2017 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_cs 

 

Klikněte na tlačítko „PODAT PŘIHLÁŠKU“ 

Pokud jste již na portálu CAST zaregistrováni, nemusíte se registrovat znovu. 

 

3. DŮLEŽITÉ: Ve svém profilu EPSO v oddílu „ZKUŠENOSTI A DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ“ 
v rubrice „Motivace a silné stránky“ prosím zatrhněte „pracovník v oblasti bezpečnosti 
a prevence“. 

 

4. Přidejte svůj aktualizovaný životopis do příslušné sekce Vašeho profilu CAST. 

 
5. DŮLEŽITÉ: Zašlete prosím e-mail na tuto e-mailovou adresu Evropského parlamentu: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
a uveďte pouze tyto informace: 
 
1. Předmět: Expression of interest: Security – Luxembourg 
 
2. Znění e-mailu: Uveďte prosím Vaše jméno a registrační číslo CAST 
 
3. Neposílejte prosím žádné přílohy, protože nebudou brány v potaz. 
 
 
Oddělení lidských zdrojů generálního ředitelství pro bezpečnost a ochranu přihlášky 
přezkoumá a vyzve nejvhodnější uchazeče k účasti na testech v rámci výběrového řízení pro 
smluvní zaměstnance (CAST). Uchazeči, kteří uspěli v testech CAST, budou později pozváni 
k ústní zkoušce. 
 
Ochrana osobních údajů 
 
Evropský parlament, který odpovídá za organizaci výběrových řízení, dbá na to, aby při 
zpracovávání osobních údajů uchazečů bylo důsledně dodržováno nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, zejména pokud jde o důvěrnou 
povahu a bezpečnost těchto údajů. 
 
 
 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=cs
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_cs
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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Plat a příspěvky 

Kromě platu a příspěvků (viz tabulka níže) požívají zaměstnanci evropských orgánů 
a institucí dalších výhod, jako jsou: 

– zdravotní pojištění pro zaměstnance a jeho rodinu 

– důchodový systém orgánů Unie 

– úrazové pojištění 

– systém pojištění pro případ nezaměstnanosti 

– přístup do evropských škol a do zařízení péče o dítě. 

Z platu se odečítají příspěvky na zdravotní a úrazové pojištění, do důchodového systému 
a systému pojištění pro případ nezaměstnanosti. 

Plat podléhá dani Společenství a je osvobozen od vnitrostátních daní. 

 

V eurech / měsíčně 

Platová třída a stupeň FS I stupeň 1 FS I stupeň 21 

1. Základní (hrubý) plat 
(bez příspěvků a před 
provedením odvodů) * 

2074,40 EUR 2117,47 EUR 

Výše procentní sazby odvodů na příspěvky sociálního zabezpečení se pro 
tuto příjmovou skupinu pohybuje mezi 11,5 % a 12 % základního platu.  

2. Další možné nároky/příspěvky v závislosti na osobní situaci uchazeče 
(pracovní místo: Lucemburk)  

Příspěvek na 
domácnost  

191,44 EUR + 2 % základního platu 

Příspěvek za práci 
v zahraničí (nelze 
kombinovat 
s příspěvkem za pobyt 
v zahraničí) 

16 % základního platu Minimální výše činí 
567,38 EUR.  

Příspěvek za pobyt 
v zahraničí (nelze 
kombinovat 
s příspěvkem za práci 
v zahraničí) 

4 % základního platu 

Příspěvek na 
vyživované dítě (na 
každé dítě) 

418,31 EUR 

Příspěvek na předškolní 
výchovu (na každé dítě) 

102,18 EUR 

Příspěvek na vzdělání až do výše 567,64 EUR  

Příspěvek za práci na 
směny** 

od 429,05 EUR do 965,31 EUR 

* Čistý příjem zaměstnance závisí na konkrétní situaci každého jednotlivce. Dokud zaměstnanec 

nenastoupí do pracovního poměru, nelze stanovit výši jeho mzdy. 

** Proměnlivé sazby v závislosti na odpracovaných směnách. 
                                                 
1 Do platového stupně 2 jsou zařazeni smluvní zaměstnanci s nejméně tříletou odbornou praxí. 


