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Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych vám představila 

jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení 
rodinných příslušníků zaměstnanců MZV (SRP). 
Při té příležitosti bych se krátce ohlédla za 
historií tohoto občasníku. 

První Zpravodaj vyšel v dubnu 2009 a jeho 
hlavním tématem bylo studium dětí. V dalších 
číslech jsme se pak zabývali např. životem 

partnerů v zahraničí, zdravotní péčí na výjezdu, studiem v zahraničí, 
problémem alkoholismu nebo otázkou mateřství a rodičovství. V 
posledním čísle to pak byla předškolní výchova a hlavním tématem 
tohoto čísla je práce doprovázejících partnerů v zahraničí. 

Kromě hlavního tématu, najdete v každém Zpravodaji i pravidelné 
rubriky. V „Okénku do Evropy“ vám představujeme partnerské asociace 
sdružené v EUFASA a informujeme o řešení problémů rodinných 
příslušníků zaměstnanců ministerstev zahraničí v ostatních zemích 
Evropy. Rubrika „Z rodinného alba“ přináší neobvyklé a zajímavé 
příběhy rodin zaměstnanců MZV a „Ze školních lavic“ se snažíme ulehčit život rodičům, 
kteří vyjíždějí do zahraničí nebo naopak se vracejí s dětmi zveřejňováním různých 
potřebných informací. Také nesmí chybět rubrika, kterou pracovně nazýváme „Dojmologie“, 
a ve které nám píšete o životě v nevšedních destinacích. 

 Doufáme, že vám i toto číslo přinese zajímavé čtení a těšíme se na vaše další náměty. 
Věra Labuťová 
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 AKTUÁLNĚ… 
 

Přednášky pořádané Diplomatickou akademií 
Diplomatická akademie (DA) MZV pořádá celoročně různorodé vzdělávací programy 

pro zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí. Některých se mohou účastnit i rodinní 
příslušníci zaměstnanců. O jazykových a počítačových kurzech jsme vás již v minulosti 
informovali. 

V letošním roce DA uspořádala několik přednášek otevřených i rodinným 
příslušníkům. Byla to např. pojednání MgA. Aleny Špačkové Umění společenského 
vystupování nebo čtyřdílný cyklus na téma Interkulturní komunikace (Latinská Amerika, 
Rusko, Asie, Arabský svět). 

 Na druhou polovinu listopadu 2014 připravuje DA ve spolupráci s odborem 
diplomatického protokolu (DP) MZV opět přednášku věnovanou diplomatickému a 
společenskému protokolu. Povede ji paní PhDr. Markéta Šarbochová, ředitelka DP MZV. 
Přesný termín vám sdělíme. 

O všech konaných přednáškách informujeme členy SRP prostřednictvím e-mailu a 
webových stránek. Pokud i vy ostatní z řad rodinných příslušníků máte zájem o zasílání 
těchto informací, napište nám na naši e-mailovou adresu srp.mzv@seznam.cz. 
Co je třeba vyřídit před odjezdem do zahraničí 

Sestavili jsme pro vás „Zaškrtávací seznam“, který vám připomene některé věci, které 
je třeba zařídit a na které byste mohli zapomenout ve shonu před odjezdem na zahraniční 
post. Naleznete ho na našich webových stránkách www.mzv.cz/klub v sekci „Aktuálně“. 
Předvýjezdové školení pro partnery zaměstnanců  

Personální odbor (PERS) ve spolupráci se Sdružením rodinných příslušníků (SRP) 
zvažuje od příštího roku obnovení tradice přípravy partnerů zaměstnanců MZV před 
výjezdem do zahraničí. PERS chápe, že většina partnerů má svá zaměstnání a na takové 
zaškolení by musela čerpat řádnou dovolenou a bude se snažit tomuto problému předejít. 
Připravované půldenní/jednodenní školení nabídne aktuality v agendě školného, otázky 
pojištění, přepravy svršků do nové destinace, či diplomatického protokolu, možnosti 
zaměstnání partnerů, atd. 

Již v letošním roce PERS s pomocí Odboru služeb zorganizoval půldenní školení pro 
manželky/partnerky (manžele/partnery) vedoucích ZÚ zaměřené na oblast gastronomie a 
diplomatického protokolu. Tato akce se konala koncem srpna a zúčastnilo se jí okolo 30 
manželek velvyslanců. 
Vánoční charitativní festival v Hiltonu, 

který každoročně pořádá DSA (Diplomatic Spouses Association), se letos koná v 
neděli 16. 11. SRP se ho bude opět účastnit – již po osmé. Vstupenky budou v prodeji v 
kanceláři 433 u p. Věry Labuťové, informace zašleme členům e-mailem a zaměstnancům 
MZV po Lotusech. 
Členské shromáždění SRP 

připravujeme na úterý 25.11 2014 od 15 hodin. Pozvánky rozešleme v nejbližší době. 
 

NOVINKY V PERSONÁLNÍ OBLASTI MZV 
Tento článek pro nás laskavě napsala odcházející ředitelka PERS, paní Iveta Chmielová 
Dalajková.  

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych vás touto cestou obeznámila s dalšími novinkami v personální oblasti a 
rovněž abych se s vámi rozloučila. 
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Z pohledu PERS mohu spolupráci se SRP ohodnotit velmi kladně, za mého působení 
především s paní Martinou Pometlovou a paní Věrou Labuťovou, které se agendě intenzivně 
věnují. Aktivity Sdružení jsou velmi podnětné.

Rodina se může připravovat na výjezd 
celý rok 

Věřím, že k nejdůležitějším změnám 
patří zveřejnění Plánu střídání na rok 2015 o 
řadu měsíců dříve. Od některých 
zaměstnanců jsme dostali reakce, které 
oceňují včasnost nejen vzhledem k 
plánování a zajištění celé rodiny, ale i k 
patřičně dlouhé době na pracovní přípravu. 
Je dost času na složení požadovaných 
jazykových zkoušek, ale i na případné 
prověření partnerů a samozřejmě jejich 
řádné proškolení tak, aby se stali 
plnohodnotnou a kvalifikovanou pracovní 
posilou pro MZV. Z pohledu rodinné 
politiky jsem šťastná, že mohou rodinní 
příslušníci zajistit své stávající pracovní 
závazky, děti se mohou lépe rozloučit se 
stávajícím kolektivem a intenzivnější 
jazykovou výukou připravit na plynulejší 
přechod do nového prostředí.  

Jeďme do Fx – získáme tak například 
Helsinky 

Dalším důležitým mezníkem byla 
motivace zaměstnanců absolvovat vyslání 
do náročnějších teritorií, po kterých je jim 
při splnění kvalifikačních předpokladů 
umožněn přímý přejezd do kategorie s lepší 
životní úrovní. V posledních kolech z Plánu 
střídání na rok 2014 jsme již zmíněný model 
vyzkoušeli a v určitém procentu lze hovořit 
o úspěchu. Z dlouhodobého pohledu je tento 
faktor důležitý, protože řešit personální 
nedostatečnost pro náročná teritoria 
náborem nových zaměstnanců na základě 
vnějšího výběrové řízení trvale nelze. 
Personální odbor musí dbát na vyváženost 
nových zaměstnanců a zaměstnanců, kteří z 
různých důvodů odcházejí. Kdyby tomu tak 
nebylo, ministerstvo by muselo důsledně 
sjednávat především pracovní poměry na 
dobu určitou, bez ohledu na to, že bychom 
tak ztráceli i kvalifikované a osvědčené 
pracovníky, což by bylo pro MZV 
poškozující. První vlaštovkou nového 
„svázání“ dvou vyslání je kolega, který 
jede letos na ZÚ Tripolis s tím, že po dvou 

letech přejede přímo do krásných 
Helsinek. 

Psycholog na MZV 
Považuji za úspěch, že se nám 

podařilo zajistit poloviční systemizované 
místo pro "firemního" psychologa. V této 
problematice personální odbor úzce 
spolupracoval s bezpečnostním odborem, od 
kterého jsme získali řadu cenných podnětů a 
ohromnou podporu. Firemní psycholog by 
měl být v prvé řadě mediátorem případných 
konfliktních situací na pracovištích, ať už v 
zahraničí či v ústředí. V západoevropských 
státech je tato pozice běžná a dlouhou praxí 
osvědčená. Pro rodinné příslušníky by tento 
psycholog byl rovněž nápomocen při řešení 
nejrůznějších osobních problémů. Jsem 
přesvědčena, že mnohdy včasná pomoc a 
rozhovor s odborníkem předejde 
zbytečným zdlouhavým problémům. 
Věřím, že takovou pomoc ze strany 
zaměstnavatele uvítají nejen zaměstnanci, 
pracující v krizových a teritoriálně 
náročných oblastech, nýbrž i ti, kteří sice 
pracují v oblastech spadajících do kategorie 
A, ale obsahujících stresový prostor jiného 
druhu. Jednala jsem na toto téma dne 5. 
května 2014 s předsedou odborové 
organizace a ten námět personálního odboru 
velmi vítal.  

Nová spolupráce s pražským gymnáziem 
Karla Sladkovského a personálním 
odborem od 1. července 2014 

V oblasti školní agendy, která je v 
působnosti personálního odboru, jsem se 
zaměřila na rozšíření spolupráce s dalším 
pražským gymnáziem. Podepsala jsem 
dvoustrannou dohodu s Gymnáziem Karla 
Sladkovského na Žižkově v Praze. Jedná se 
o gymnázium kombinované – osmileté a 
čtyřleté. Tento typ střední školy je pro děti 
našich zaměstnanců daleko výhodnější a 
přívětivější. Lze zvolit buď přestup na 
čtyřletou či osmiletou formu – rodiče mají 
na výběr. U stávající školy tak tomu nebylo. 
Nadále však podporuji spolupráci v oblasti 
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povinné základní docházky se stávající 
školou Gutha Jarkovského v Praze 1. Fakt, 
že jsem se rozhodla rozšířit výběr o další 
pražské gymnázium je skutečnost, že 
gymnázium Karla Sladkovského má 95% 
úspěšnost přijetí na vysoké školy a má dvě 
formy studia. Smlouva vešla v platnost 1. 
července 2014. Smlouvou jsem zajistila 
asistenci přestupu/zařazování z našich 
referenčních škol do gymnázia. 
(www.gykas.cz)  

Trojdohoda aneb spolupráce s Asociací 
krajů a MŠMT 

Personální odbor navázal s Asociací 
krajů a MŠMT úzkou spolupráci, která 
zajistí v každém kraji cca 8 gymnázií pro 
„vstřícnější“ přestup ze seznamu našich 
referenčních škol do našich 
osmi/šesti/čtyřletých gymnázií. Uskutečnila 
jsem řadu jednání s MŠMT, kde jsem 
přiblížila různá specifika našeho povolání, 
doléhajících zejména na děti. S vysokou 
mírou porozumění probíhá v těchto dnech 
finalizace znění textu trojdohody, kterou by 
výše zmíněné strany měly podepsat. Zajistí 
rodičům snazší orientaci v celé ČR - u všech 
vytipovaných školských zařízení - a 
poskytne možnost individuálnějšího přístupu 
v přijímacím řízení, což je v kompetenci 
ředitelů škol. Naše děti, pokud se vracejí do 
ČR v průběhu středního stupně vzdělání, 
mnohdy nedisponují dostatečně detailními 
znalostmi českých reálií nebo českého 
jazyka a literatury. Tato trojdohoda tudíž 
zajistí více škol, kde bude zajištěna bližší 
spolupráce a vlídnější přestup/přijímací 
řízení do gymnázia. Kraje budou 
spolupracovat i při výběru jiného typu studia 
– konzervatoře nebo odborné školy 
(učňovská zařízení). Podepsání dohody 
předpokládám na podzim tohoto roku. 

Nejsem zastáncem výstavby „umělé zdi“ 
mezi ATP a DP 

Při těžko předvídatelných 
problémech s hůře obsaditelnými místy 
dlouhodobě usiluji o minimalizaci náboru 
nových zaměstnanců na základě vnějšího 
výběrového řízení. Kvalitními kandidáty 
jsou podle mě i kvalifikovaní kolegové z řad 

administrativně technického personálu, kteří 
splňují požadavky vysokoškolského 
vzdělání, disponují jazykovou vybaveností 
tzv. diplomatického minima (dva jazyky na 
čtvrtý stupeň) a mají dlouhodobě výborné 
pracovní hodnocení. Zásadní rozpor v této 
oblasti je mezi personálním odborem a 
odborovou organizací MZV, která naopak 
důrazně trvá na zachování dvou vrstev 
zaměstnanců. Osobně zastávám názor, že by 
šance v kariérním růstu i s ohledem na 
možnosti celoživotního vzdělávání měla být 
dána všem. Věřím, že zajištění profesního 
růstu by mělo být umožněno každému 
zaměstnanci (na základě splnění 
kvalifikačních požadavků a výborného 
pracovního hodnocení) a mělo by být 
upřednostněno před vyhlašováním 
vnějších výběrových řízeních, které u 
nového zaměstnance ministerstvu 
nezaručují dostatečnou loajalitu.  

Novinky - bleskově 
• PERS představil nový systém 

posuzování kategorizace ZÚ ve 
spolupráci s panem velvyslancem 
Jaroslavem Olšou, jr., kterému za 
pomoc a sdílené zkušenosti děkuji. 

• PERS vyhotovil novou směrnici o 
místních silách, která zajistí 
výhledově úsporu, umožňující 
změny v systemizovaných místech 
pro naše zaměstnance. 

• PERS vyhotovil systém zaškolování 
zaměstnanců před výjezdem a 
výhledově zajistí i elektronický 
formulář. 

• PERS se podílel na novém pokynu 
generálního sekretáře k vysílání 
zaměstnanců MZV do 
mezinárodních struktur. Nově jsou 
podmínky vyslání v řadě případů 
srovnatelné s podmínkami vyslání 
na zastupitelský úřad. 

Závěrem mi dovolte i touto cestou 
poděkovat celému týmu Personálního 
odboru, který vám byl všem k dispozici a 
trpělivě s vámi řešil každodenní agendu, 
potíže a požadavky.  

Iveta Chmielová Dalajková
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ZMĚNA PŘI VYSÍLÁNÍ NA SEKONDMENTY 
Jedním ze vstřícných kroků ze strany MZV směrem k rodinným příslušníkům je nový způsob 
vysílání zaměstnanců MZV na sekondmenty (tzv. sekondované pozice –„Seconded national 
experts”). Tato změna má za úkol především zatraktivnit vysílání na tyto pozice. Přinášíme 
podrobnější informace. 

Postupy a nároky při různých formách působení zaměstnanců MZV v civilních 
strukturách EU a v dalších mezinárodních organizacích nově upravuje metodický pokyn 
generálního sekretáře ze dne 15. dubna 2014. 

Sekondmenty mohou být v režimu pracovního volna s náhradou platu nebo v režimu 
atypického vyslání. 

• Sekondment v režimu pracovního volna s náhradou platu 
Jedná se o obvyklou formu sekondmentu, při níž přijímající organizace poskytuje 

zaměstnanci MZV (expertovi) částečnou náhradu pobytových či jiných výloh - podle 
písemné dohody MZV s organizací uzavřené před zahájením sekondmentu. MZV poskytne 
těmto expertům pracovní volno s náhradou platu a odvádí za zaměstnance všechny zákonné 
odvody, tj. zdravotní a sociální pojištění. Expert nemá nárok na žádná další plnění ze 
strany MZV (cestovní výdaje, úhrada ubytování, příplatek na doprovázející/ho manžela/lku, 
partnera/ku, náhradu vybavovacích výdajů aj.) 

• Sekondment v režimu atypického vyslání 
Jedná se sekondment, kdy veškeré náklady na vyslání a pobyt experta pokrývá MZV. 
Expert je vysílán k ZÚ ve stanoveném místě působení organizace či k nejbližšímu 

ZÚ, jehož vedoucímu je formálně podřízen (na příslušném ZÚ GSE vytvoří dočasné 
systemizované místo). 

Expert je dle dohody MZV s organizací obvykle vysílán na úvodní dobu do 2 let 
s možností prodloužení až na 4 roky a náleží mu od prvního do posledního dne atypického 
vyslání náhrada zvýšených životních nákladů (dále jen NZŽN) a jiná plnění, která jsou 
spojena s výkonem práce v zahraničí ve stejném rozsahu jako u ostatních zaměstnanců 
přeložených na ZÚ (náhrada cestovních výdajů při nástupu na vyslání a při návratu, na 
ubytování, náhrada výdajů spojených se školní docházkou dítěte atp.). 

Zjednodušeně řečeno: Při tomto atypickém vyslání mohou nově experta doprovázet 
rodinní příslušníci a to za podmínek, které jsou shodné se standardním vysláním pracovníka 
na ZÚ. 

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Z ČLENSKÝCH ZEMÍ 
EUFASA BĚHEM VYSLÁNÍ 
Před většinu z nás staví odjezd s manželkou či manželem při jejich vyslání do zahraničí 
otázku vlastního pracovního uplatnění. A nejsme sami – je to problém ve všech zemích EU. 
Některá ministerstva se k práci partnerů staví vstřícně, jiná ho nepodporují, ale ani v něm 
nebrání, další jej evidují proto, aby příslušné rodině omezila příspěvky. Stejně tak jsou 
země, kde mají státní zaměstnanci nárok na neplacené volno, doprovázejí-li své vyslané 
partnery, v mnohých však tím vznikají problémy kvůli nemožnosti přispívat si na důchod 
nebo kvůli nezapočítávání roků do odpracované doby. Ani návrat na stejnou pozici nebývá 
zaručen. Podpora rodinných příslušníků v otázkách pracovního uplatnění většinou není 
automatická – ani v zahraničí, ani po návratu domů. 
Jak to tedy vypadá v zemích, jejichž organizace rodinných příslušníků (RP) jsou členkami 
EUFASA. 

Osoby, doprovázející své partnery na vyslání na ZÚ v zahraničí, mají nárok na 
neplacené volno, jsou-li státními zaměstnanci, v Kypru, Francii, Maďarsku, Itálii, 
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Portugalsku, Rumunsku a Švýcarsku bez omezení, v Rakousku max. 10 let (nezapočítává se 
mateřská; učitelé max. 3 roky; ztráta pozice, finanční problém s důchodem + méně 
odpracovaných let), v Belgii max. 6 let (finanční problém s důchodem), v EU 5 let (finanční 
problém s důchodem + méně odpracovaných let), ve Finsku (není zaručena stejná pracovní 
pozice po návratu). V Německu, Švédsku, 
Holandsku, Velké Británii a Řecku to platí 
jen pro zaměstnance MZV, v Řecku také a 
jen do 8 let. Na Islandu je nárok v 
takových případech na neplacené volno po 
dobu max. 5 let, v Irsku dvakrát po pěti 
letech po domluvě se zaměstnavatelem. V 
Polsku nárok na neplacené volno je, ale 
bez záruky udržení pozice či zaměstnání po 
návratu, Španělsko jej má na min. 2 roky, 
ale vzniká pak problém s důchodem. V 
tomto ohledu nás může těšit, že máme od 
nedávna možnost si dobrovolně připlácet 
na důchodové pojištění, velkým 
problémem u nás je ovšem skutečnost, že to nelze udělat zpětně pro ty, které jsou 
důchodovému věku blízko a po dlouhá léta tuto možnost neměli. I to je jedná z otázek, 
kterou se naše Sdružení intenzivně zabývá. 

Nejlépe se v zahraničí o své lidi stará Francie, která přímo podporuje zaměstnání RP 
na ZÚ, na francouzských školách v místě, na obchodních zastupitelstvích a v dalších 
institucích, podléhajících plně nebo částečně francouzské administraci. Práci na 
velvyslanectví/konzulátě podporují v případě, že je partner také zaměstnancem MZV, Kypr, 
Řecko a Lucemburk. Za stejných podmínek jako místní síly (na místo místní síly) jej 
zaměstnají Německo, Řecko, Irsko, Švédsko, Velká Británie, není-li kvalifikovanější 
uchazeč. Rakousko a Holandsko k tomu přidávají podmínku, aby mezi manžely/partnery 
nevznikl přímý vztah nadřízený-podřízený. Omezené možnosti získat místo jsou na ZÚ 
Belgie, Estonska, EU, Finska, Maďarska, Litvy, Rumunska (kromě manželky velvyslance), 
Polska a Švýcarska. Naproti tomu Island, Itálie, Portugalsko a Španělsko RP na úřadě 
nezaměstnávají vůbec. 

Chce-li RP pracovat a nemůže-li na konzulátě nebo velvyslanectví, nezbývá mu než 
poohlédnout se po práci v zemi vyslání. Ztrácí tak zpravidla své postavení diplomata. 
Nejvíce bilaterálních smluv o zaměstnávání osob z rodin svých diplomatů má pravděpodobně 
Holandsko – 95 (vč. EU). Ostatní země jich mají mnohem méně, od 5 do 36 (mimo EU). 
Snahou nejen našeho SRP, ale i všech ostatních organizací rodinných příslušníků z EUFASA 
je zajistit (samozřejmě v bezpečnostním rámci) svobodu pracovního uplatnění RP i mimo 
vlastní zastupitelské úřady. Jednou z možností, jak pomoct, je informace o pracovních 
příležitostech. Švýcarsko zahrnuje informaci o podmínkách a možnostech práce mimo ZÚ 
(vč. těch o pracovním povolení apod.) do svých zpráv o misích. Nejaktivnější je v tomto 
ohledu Francie, kde ministerstvo spolupracuje s externími organizacemi (viz Okénko do 
Evropy). Holandské MZV se účastní širšího projektu podobného typu, zacíleného na expaty. 
Španělské udržuje a poskytuje zájemcům úplný seznam španělských společností, fungujících 
v zahraničí. Řecké ministerské oddělení pro rodinnou politiku udržuje s externí pomocí 
seznam pracovních míst, vhodných pro partnery vyslaných. Německé MZV má seznam 
volných míst v rámci ministerstva, na ZÚ a dalších německých institucích v zahraničí, jako je 
např. Goethe institut. Švýcarsko dokonce pracuje na zpřístupnění seznamu volných míst na 
svých ZÚ i RP diplomatů jiných zemí. Zahraniční ministerstva skandinávských zemí se o 

Švýcarské MZV, Bern 
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vytvoření společné databanky snažila, kvůli nedostatečnému zájmu však projekt ukončila. 
Všechny tyto zkušenosti ukazují, že je možné postupovat několika způsoby a optimálně je 
propojit: 

• databáze míst na samotných ZÚ, 
• spolupráce a seznam volných míst v jiných českých institucích (např. Česká 

centra, CzechTrade apod.), 
• spolupráce s nadnárodními společnostmi nebo společnostmi zaměřenými na 

„mezinárodní tématiku“, např. nakladatelstvími, překladatelskými 
agenturami, cestovními kancelářemi apod., 

• spolupráce s mezinárodními personálními agenturami, atd. 
O finanční výhody přichází rodinní příslušníci, pracující mimo ZÚ, téměř ve všech 

zemích. Jen dvě nebo tři z nich zastaví vyplácení rodinných přídavků pouze v případě, 
překračuje-li příjem partnera jistou částku. Holandsko však zachovává vše nezávisle na 
zaměstnání a výdělku a Velká Británie také neřeší „soukromé“ pracovní úvazky rodinných 
příslušníků a nijak je neomezuje. 

RP, kteří jsou nuceni si po návratu domů hledat zaměstnání, podporují 
ministerstva zahraničí i asociace typu SRP různým způsobem. V Rakousku a Německu 
probíhají (re)kvalifikační semináře, Rakouské ministerstvo nabízí i individuální kariérní 
poradenství. Finsko se spolehlivě stará jen o RP, kteří jsou státními zaměstnanci. Ve Švédsku 
a Holandsku to má v popisu práce kontaktní osoba/referent pro rodinné záležitosti na MZV. 
Francouzi se také snaží – viz Okénko do Evropy. Ve Velké Británii v tomto ohledu aktivně 
podporuje své členy asociace RP – pořádá workshopy, pracovní coaching přes skype, 
jazykové kurzy, má pracovní skupinu na LinkedIn apod. Snaží se v rámci svých omezených 
možností i Portugalská asociace. Sami si musí poradit vracející se RP do Belgie, Kypru, 
Estonska, ústředí EU, Finska, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Litvy, Polska, 
Rumunska, Španělska a Švýcarska. 

Eufasa nabízí na svém webu1 pomocné informace různého druhu pro všechny své 

členy, kteří chtějí v zemích EU (ale i mimo ně) pracovat. Patří mezi ně rady profesionálů i 
zkušenějších kolegů ohledně způsobů přípravy i ucházení se o zaměstnání, jak si udržet 
kvalifikaci, zvýšit ji nebo získat další, jak využít neplacených aktivit (dobročinných, 
společenských apod.) k zvýšení vlastní „zaměstnatelnosti“. Hodně si tam přečtete o 
psychologické přípravě, určení osobních cílů, plánování vlastní kariéry, najdete případné 
inzeráty na volná místa, zprostředkované členskými asociacemi, odkazy na personální 
agentury a nadnárodní společnosti atd. atp. Užitečný je například formulář potvrzení o 
dobrovolnické práci/praxi, které pak v případě potřeby doloží, že jste si ji do CV 
nevymysleli. 

                                                                 
1 Na interní webové stránky EUFASA mají přístup pouze členové jednotlivých asociací, tedy v našem 
případě pouze členové SRP. Způsob přihlášení naleznete na webu SRP, v Sekci pro členy sdružení. 
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Nikdo vás k práci v cizině nedovede za ruku, nikdo vám ji nezaručí ani to za vás 
všechno nevymyslí a nezařídí. Je však inspirativní přečíst si osobní svědectví2 těch, kterým 
se to povedlo. Probouzejí energii a chuť pustit se do toho také – protože když se to podařilo 
jiným, proč by to nešlo i nám, že ano ☺. Se zkušenostmi se podělili profesionálové ze 
soukromého i státního sektoru, ale i podnikatelé a ti, co si vypracovali portable career. A 
když se pak do toho pustíme sami, můžeme použít odkazy, rady jak prodat svoje zkušenosti, 
Start Kit pro určitou zemi (agentury, NGO apod.), možnosti zaměstnání, kontakty, info o 
bilaterálních smlouvách o zaměstnávání apod.) 

Jelikož je zaměstnání rodinných příslušníků jedním z hlavních témat práce EUFASA 
a věnuje se mu stálá pracovní skupina, práce na něm pokračuje. V budoucnu se můžeme těšit 
například na více informací o dobročinných projektech v různých zemích a zkušenostech s 
nimi, na další nabídky. 

Margarita Štěpánková 

VYJÍŽDÍTE SE SVÝM PARTNEREM (MANŽELEM, MANŽELKOU), KTERÝ 
JE VYSLÁN MZV NA ZAHRANIČNÍ POST? 
Rád(a) byste v zahraničí pracoval(a)? 
Jaké máte možnosti -  zjišťovali jsme ve směrnicích MZV ČR a ptali se na PAMu. 

Chtěl (a) bych pracovat na ZÚ 
Kde na MZV mohu před odjezdem a s jakým předstihem získat informace o volných 
místech na ZÚ? 
Informace o volných místech vyvěšuje PERS. Získáte je přes svého partnera – zaměstnance 
MZV. 
Kdo rozhoduje o tom, zda mohu pracovat na ZÚ? 
Podle Pracovního řádu MZV lze pracovní poměr s místem výkonu práce v zahraničí uzavřít s 
rodinnými příslušníky vyslaných zaměstnanců, kteří nejsou zaměstnanci MZV, a to na volná 
pracovní místa nediplomatického charakteru. 
Před výjezdem podepisuje vyslaný pracovník čestné prohlášení, ve kterém prohlašuje, že 
jeho manžel/ka je připraven/a v případě potřeby pracovat na ZÚ. 
Veškerá místa jsou obsazována přes výběrová řízení, která vypisuje PERS. Můžete vyjet již 
jako zaměstnanec MZV nebo se stát zaměstnancem v průběhu vyslání vašeho partnera 
(manžela, manželky) v závislosti na uvolnění některého místa na ZÚ. 
Pokud mám vysokoškolské vzdělání, může mi být nabídnuto např. místo uklízečky? 
Je klíč k tomuto rozhodnutí zakotven v nějakém pokynu MZV? 
Obecně (podle Zákoníku práce) platí, že zaměstnanec musí být zaměstnán na místě, které 
odpovídá jeho kvalifikaci, zdravotnímu stavu a schopnostem. V Platovém řádu MZV ČR, v 
Katalogu prací MZV pro zahraničí nalezneme u každého systemizovaného místa kvalifikační 
předpoklad pro práci (např. zahradník - kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s 
výučním listem nebo střední vzdělání v oboru, referent finančně-hospodářského úseku - 
kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s výučním listem). Pokud jste vysokoškolsky 
vzdělaný(á), místo uklízečky neodpovídá vaší kvalifikaci. 
Pokud bych přesto nabídku dostal(a) a toto místo, které je o 2 kategorie níže vzhledem k 
mému vzdělání, odmítl(a), ztratí na mě můj manžel(ka) nárok na 15% NZŽN? 

                                                                 
2 Svědectví o kariéře v zahraničí je na webu EUFASA – Rome 2014, v části s prezentacemi a 
dokumenty z PWG – EWE (Work and Employment). Ostatní pracovní informace jsou umístěny také na 
interním webu EUFASA, v sekci Work and Employment (PWG – EWE). 
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Ne, manžel(ka) neztrácí nárok na 15% NZŽN, protože tato práce je v rozporu s vaší 
kvalifikací.   
Pokud odmítnu pracovat na ZÚ (na jakémkoli místě), snižuje se mému partnerovi NZŽN z 
15% na 5%? 
Pouze pokud odmítnete místo, které odpovídá vaší kvalifikaci, zdravotnímu stavu a 
schopnostem. 
Pracuji na IČO. Musím přerušit živnost, pokud nastoupím do práce na ZÚ? 
Pokud ano, proč? 
Pokud ne, platí pro mě nějaká omezení? 
Pracovní řád MZV k tomuto říká v článku 4, odstavec h) a i): 
„Zaměstnanci jsou povinni zejména: 

• respektovat absolutní zákaz být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických 
osob provozujících podnikatelskou činnost s výjimkou případů, kdy byli do těchto 
orgánů vysláni zaměstnavatelem, a vykonávat podnikatelskou činnost jen s 
předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; souhlas k podnikatelské činnosti 
vydává GSE na základě stanoviska příslušného ředitele a ředitele PAM; rozhodnutí 
se zakládá do osobního spisu zaměstnance, 

• vykonávat jinou výdělečnou činnost, shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele 
jen s jeho písemným souhlasem. O povolení výdělečné činnosti, na základě 
stanoviska příslušného ředitele odboru a ředitele PAM rozhoduje GSE; rozhodnutí 
se zakládá do osobního spisu zaměstnance.“ 
 

Chtěl(a) bych pracovat mimo ZÚ 
Musím požádat o povolení MZV nebo vedoucího ZÚ? 
Pokud ano, v které fázi – hned jak o tom začnu uvažovat nebo až ve chvíli, kdy mám 
konkrétní práci již domluvenou? 
Pracovní řád říká: 
„Rodinný příslušník může uzavřít pracovní nebo obdobný poměr s místním 
zaměstnavatelem. Zaměstnanec je povinen zajistit předchozí písemný souhlas vedoucího ZÚ 
s uzavřením pracovního poměru rodinného příslušníka v zahraničí.“ 
Požádat o souhlas vedoucího úřadu musíte ve fázi nabídky, dále pak musíte požádat o 
souhlas PAM. 
Jakým způsobem (žádost, formulář, papír, e-mail, osobně, partner...)? 

Písemnou žádostí. Formulář žádný nemáme. 
Může MZV či vedoucí úřadu zamítnout mou práci v 
zahraničí a z jakého důvodu? 
MZV může vydat negativní stanovisko vzhledem k 
možnému poškození zájmu státu, resp. MZV. Uzavření 
pracovního poměru s místním zaměstnavatelem přes 
negativní stanovisko MZV může být chápáno jako 
poškozování zájmu státu v zahraničí a může mít za 
následek ukončení služebního přeložení vyslaného 
zaměstnance na ZÚ, příp. i vymáhání náhrady škody 

vzniklé tímto neplánovaným ukončením služebního přidělení zaměstnance. 
Pokud mám diplomatický pas, je práce v zahraničí důvodem k jeho odebrání? 
Záleží na zemi, do které jedeme (EU, smlouvy apod.)? Jak? 
Práce u zahraničního zaměstnavatele není důvodem k odebrání diplomatického pasu. 
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Pokud pracuji na IČO, bude můj partner pobírat zvýšené NZŽN nebo o nárok na ně 
přichází? 
Záleží to na rozsahu mé práce, na příjmu apod.? Jak? 
Pokud máte po dobu výkonu práce manžela/ky (zaměstnance MZV) v zahraničí příjem ze 
závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, toto zvýšení NZŽN 
zaměstnanci nenáleží. 
Pokud si ponechám živnost aktivní, ale nebudu mít žádné příjmy, bude to mít vliv na 
vyplácení nebo výši zvýšených NZŽN? 
Pokud nemáte žádné příjmy, zvýšené NZŽN budou zaměstnanci náležet. Ale v podstatě 
nemá smysl mít živnost bez příjmů, je vhodnější živnost přerušit nebo pozastavit. 
Když budu pracovat na základě Smlouvy o díle, ovlivní to NZŽN? Jak? 
Záleží to na výši honoráře, na jeho zdanění apod.? Jak? 
Stejná odpověď - zvýšení NZŽN zaměstnanci nenáleží, jde o příjmy rodinného příslušníka ze 
závislé činnosti. 
Pokud nemám žádné příjmy, pouze autorské honoráře, má to vliv na zvýšené NZŽN? 
I v tomto případě (podle Platového řádu čl. 22, odst. 9) zvýšení NZŽN zaměstnanci nenáleží. 
 
Existuje ještě nějaká další informace z této oblasti, kterou by měli doprovázející 
partneři vědět? 

• Podmínky pro zaměstnávání rodinných příslušníků jsou uvedeny v pracovním řádu 
MZV ČR, ve článku 15 - Zaměstnávání rodinných příslušníků vyslaných 
zaměstnanců v místě vyslání. 

• Před výjezdem podepisuje rodinný příslušník a MZV Dohodu (příloha č. 4 k 
Pracovnímu řádu), ve které MZV mimo jiné říká, že může přijmout v rámci svých 
potřeb rodinného příslušníka do pracovního poměru na dobu určitou s místem 
výkonu práce na ZÚ. Rodinný příslušník se zavazuje, že v případě svého úmyslu 
uzavřít pracovní nebo obdobný poměr s místním zaměstnavatelem bude informovat 
s předstihem písemně vedoucího ZÚ. V této informaci uvede název a sídlo 
místního zaměstnavatele, předmět jeho činnosti a pracovní zařazení, které je mu 
nabízeno. 

• Dále k tomuto tématu Pracovní řád říká v článku 3: 
„Manželé, druh a družka, registrovaní partneři, sourozenci, rodiče a děti nemohou 
být zařazeni na funkční místa, kde by byl jeden z nich přímo podřízen druhému 
nebo podléhal jeho přímé kontrole. Toto omezení platí po celou dobu trvání 
pracovního poměru.“ 
 

Závěrem bych ráda poděkovala paní JUDr. Marcele Kubínkové, zástupkyni ředitelky 
PAM, za užitečné rady při sepisování tohoto článku, připomínky a závěrečnou kontrolu. 

Věra Labuťová 
 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ – CIZÍCH STÁTNÍCH 
PŘÍSLUŠNÍKŮ NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČESKÉ REPUBLIKY 
Stanovisko PAM MZV 

Výběr zaměstnanců, diplomatických i nediplomatických pracovníků MZV, je plně v 
působnosti odboru PERS. Obě kategorie zaměstnanců musí splňovat kritéria, stanovená 
Kariérním řádem pro diplomatické pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, respektive 
Personálním řádem pro nediplomatické pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. Jedním z 
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předpokladů pro výkon práce, který je uveden v obou jmenovaných vnitřních předpisech 
MZV, je státní občanství České republiky. Tento předpoklad cizí státní příslušník, pokud 
není současně občanem České republiky, nesplňuje. 

Cizince, manžela/manželku vyslaného zaměstnance MZV, může ZÚ přijmout do 
pracovního poměru jako tzv. místní sílu za podmínek stanovených Směrnicí o 
pracovněprávních náležitostech místních sil, která je rovněž v gesci odboru PERS. Základní 
pracovněprávní vztahy, tj. pracovní poměr nebo výjimečně vztah založený po předchozím 
souhlasu OSR dohodou o provedení práce (ZÚ nesmí uzavírat dohodu o pracovní činnosti) se 
řídí právem země, ve kterém má ZÚ sídlo. Odbor PAM pracovněprávní úkony s místními 
silami neuzavírá. Tuto kompetenci má vedoucí příslušného ZÚ, kde bude místní síla 
zaměstnána. 

František Vintr (PAM) 

ZAMĚSTNÁNÍ V ZAHRANIČÍ 
Chcete pracovat v zahraničí? Pokusíme se dát dohromady několik užitečných rad do 
začátku. 

Práce v zemích EU 

Obecná pravidla 
Na základě zrušení tzv. přechodných opatření se českým občanům dnem 1. 5. 2011 

plně otevřel pracovní trh ve všech členských státech Evropské unie, státech Evropského 
hospodářského prostoru i Švýcarska. 
Pracovní povolení 

Jako státní příslušník některé ze zemí EU nepotřebujete k práci v jiné členské zemi 
pracovní povolení. Máte právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud zde pracujete, vykonáváte 
samostatně výdělečnou činnost nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel. 
Ztráta zaměstnání 

Pokud v jiné zemi EU přijdete o práci, nezanikne vám právo zde i nadále žít a 
pracovat, pokud: 
1) jste v důsledku nemoci či nehody dočasně neschopný vykonávat výdělečnou činnost 
2) jste v seznamu uchazečů o zaměstnání na příslušném pracovním úřadě veden jako 

nedobrovolně nezaměstnaný a pokud 
a) jste byl předtím zaměstnán déle než 1 rok na smlouvu na dobu neurčitou, nebo 
b) jste byl předtím zaměstnán méně než 1 rok na dobu neurčitou (v takovém případě 

můžete v zemi pobývat minimálně dalších 6 měsíců za rovnocenných podmínek, 
jako státní příslušníci dané země) 

3) jste začal navštěvovat kurz odborné přípravy (pokud nejste nedobrovolně nezaměstnaný, 
kurz musí mít souvislost s vaším předešlým zaměstnáním). 

Registrace pobytu 
Během prvních 3 měsíců po příjezdu do hostitelské země se registrovat nemusíte, tj. 

nemáte povinnost žádat o osvědčení, které stvrzuje vaše povolení k pobytu. Registrovat se 
ovšem můžete. 

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost se 
zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní 
stanici). 
Rovné zacházení 

Během vašeho pobytu v jiném členském státě by s vámi mělo být zacházeno stejně 
jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových 
podmínek, zařazení do školy apod. 
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Daně 
V Unii neexistují jednotná pravidla, která by stanovila, jak u osob, které žijí a pracují 

v jiné členské zemi nebo tráví během roku určité období mimo svou zemi, danit příjem. Tyto 
případy jsou upraveny pouze vnitrostátními předpisy a příslušnými bilaterálními dohodami. 
Ty však neupravují veškeré případy a poměrně zásadně se od sebe liší. 
Existují však některé základní principy. 

Země, kde jste rezidenty pro daňové účely, může zpravidla zdanit váš celosvětový 
příjem, ať již z výdělečné činnosti či ze zisku z majetku. Myslí se tím plat, mzda, důchod, 
dávky, příjmy plynoucí z nemovitostí či jiných zdrojů nebo zisky z prodeje majetku, které 
pobíráte v kterékoli zemi na světě. 
Ačkoli každá země definuje daňového rezidenta jinak: 

 budete obecně považováni za daňového rezidenta v zemi, v níž se zdržujete po dobu 
více než 6 měsíců v roce  

 zůstanete daňovým rezidentem ve vaší domovské zemi, zdržujete-li se v jiné zemi 
EU méně než 6 měsíců v roce. 

Rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění 
To, která země je zodpovědná za vaše sociální zabezpečení, včetně zdravotního 

pojištění, nezávisí v EU na vaší státní příslušnosti, ale na vašem zařazení na trhu práce 
(ekonomickém postavení) a místě vašeho pobytu. Zjistěte si informace o tom, ve kterém 
vnitrostátním systému sociálního zabezpečení budete pojištěni. Sami si zemi svého 
sociálního zabezpečení vybrat nemůžete. 

Pokud si nejste jisti, zda na zdravotní péči máte nárok a chcete si to před návštěvou 
lékaře ověřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě 
EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení a jaké jsou případné limity pro jednotlivé 
úkony. 

Vnitrostátní systémy zdravotní péče se v Evropě značně liší. Země EU mohou 
svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a služby. Jestliže 
například zažádáte o lékařskou péči v zemi, kde nyní žijete, možná nebudete mít nárok na 
úplně stejné služby za stejné ceny jako v zemi vašeho původu. 

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete podrobnosti o sociálním 
zabezpečení v zemích EU/EHP. Centrum mezistátních úhrad (www.cmu.cz) informuje o 
poskytování zdravotní péče na území členských zemí EU a dalších evropských států.  

 
Několik rad - co udělat v případě zájmu o zaměstnání v členské zemi EU 

 Určitě zvažte schopnost domluvit se řečí používanou v zemi vašeho zájmu. 
Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat znalost jazyka na úrovni, která 
pracovníkovi dovoluje vykonávat práci v plném rozsahu. Je samozřejmé, že 
některé méně kvalifikované profese nejsou jazykově náročné, ale schopnost 
domluvit se se zaměstnavatelem a na úřadech je vždy významnou výhodou. 

 Při hledání práce se můžete svěřit do rukou personální agentury, která za vás všechno 
zadarmo vyřídí. Výhodou je, že první kolo výběrového řízení probíhá v lokální 
pobočce, uchazeč nemusí cestovat do ciziny. Tam se uskuteční až druhého kolo, v 
rámci kterého se pak vybere nejvhodnější kandidát. Seznam státem registrovaných 
agentur práce najdete na portálu ministerstva práce a sociální věcí 
portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Pokud budete hledat práci sami, bude veškeré 
vyřizování na vás, ale získáte širší nabídku zaměstnání než prostřednictvím 
agentur. 
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 Nebo při hledání zaměstnání využijte nabídky práce na webových stránkách 
EURES3.  
Pokud ovládáte dobře cizí jazyk, můžete hledat přímo na zahraničních pracovních 
portálech. Jejich seznam najdete na stránkách EURES – portálu pracovní mobility. 
Pod jednotlivými členskými zeměmi jsou mimo jiné uvedeny i kontakty na ně.  
Pokud vás nějaká pracovní pozice zaujme, zavolejte poradci EURES podle místa 
svého bydliště a ten vás pozve na pohovor. Kontakty najdete na webu portal. 
mpsv.cz/eures/kontakty. 

 Můžete si vytvořit profesní životopis a umístit jej na portálu EURES v sekci „CV 
online“. Tento životopis je pak přístupný registrovaným zaměstnavatelům, kteří 
mají zájem zaměstnat motivované zájemce o práci z jiné členské země EU/EHP. 

 Jednou z nejdůležitějších záležitostí je problematika uznání Vaší kvalifikace. V 
případě tzv. regulované profese můžete být požádáni o uznání kvalifikace, a proto 
doporučujeme ošetřit tuto záležitost předem. Více informací pro každou zemi 
zjistíte na evropském portálu EURES v sekci „Život a práce“, kapitole „Životní a 
pracovní podmínky – uznávání kvalifikací“. 

 Všechny dokumenty si nechte přeložit do cizího jazyka. Objevíte-li na internetu 
nějaké zajímavé pracovní nabídky v zemi, kam se chcete vypravit, kontaktujte 
přímo budoucího zaměstnavatele – osobně, e-mailem, telefonem. Zašlete mu 
dokumenty v cizím jazyce – motivační dopis, životopis, případně doporučení nebo 
internetové odkazy na vlastní práci, například články, studie a podobně, 
samozřejmě vše přeložené do jeho řeči. V případě, že cizím jazykem nevládnete na 
jedničku, nechte si doklady raději přeložit odborníky.  

 Než vyrazíte za hranice, odhlaste se v Česku z pojištění – z toho zdravotního od data 
zahájení práce; z toho sociálního v případě, že jste osoba samostatně výdělečně 
činná, jinak to za vás udělá zaměstnavatel. Pojištění za vás totiž bude odvádět nový 
zaměstnavatel. Po návratu však musíte doložit, že jste si zdravotní pojištění platili 
v zahraničí. Pokud za vás zaměstnavatel bude odvádět důchodové pojištění, pak se 
doba strávená v zahraničí počítá do odpracovaných let. Není potřeba dokládat 
žádný formulář – to si úřady mezi sebou vyřídí samy. 

 
Zaměstnávání v ostatních částech světa 

Zaměstnávání českých občanů v tzv. třetích státech lze realizovat v souladu s 
platnými právními předpisy příslušného státu, pokud Česká republika nemá s příslušným 
státem uzavřenou dohodu. Kromě bilaterálních dohod mezi vládami jednotlivých zemí o 
zaměstnávání českých občanů existují i dohody o zaměstnávání rodinných příslušníků 
diplomatických misí a konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních 
organizací. 

O těchto dohodách a obecně o zaměstnávání mimo Evropskou Unii vás budeme 
podrobněji informovat v příštím čísle Zpravodaje. 

Věra Labuťová – zpracované info z webu MPSV 
 

                                                                 
3 Ve spolupráci s veřejnými službami zaměstnanosti zřídila Evropská komise síť EURES, která má za 
úkol pomáhat evropským občanům při hledání zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP. Základnou sítě 
je EURES - evropský portál pracovní mobility (europa.eu.int/eures). Na tomto portálu naleznete 
rozsáhlou databázi pracovních příležitostí v regionu celé EU/EHP. EURES dále disponuje sítí poradců, 
označovaných jako EURES poradci, kteří jsou odborně proškoleni v oblasti záležitostí evropského trhu 
práce a životních a pracovních podmínek ve členských zemích. 
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Z RODINNÉHO ALBA: JEDNO VÍM JISTĚ, ŠTĚSTÍ PŘEJE 
PŘIPRAVENÝM. 
V této rubrice, jak už asi víte, zveřejňujeme nevšední příběhy rodin zaměstnanců MZV. 
V dnešním článku popisuje své zkušenosti s hledáním zaměstnání v zahraničí pan Radoslav 
Doležal. 

V roce 2006 byla moje partnerka 
vyslána jako konzulka do Norska. Bylo mi v 
té době něco přes třicet let a v tomto věku je 
ještě rozhodování jednoduché, zvláště když 
jsme neměli děti. Vydal jsem se tedy do 
Oslo. 

V Praze jsem byl zaměstnán jako 
projektant větrání, chlazení a vytápění. Jak je 
všeobecně známo, ve Skandinávii je znalost 
anglického jazyka mezi obyvateli na vysoké 
úrovni, což snižovalo mé obavy z cizího 
prostředí. Přesto jsme se začali asi osm 
měsíců před odjezdem učit norsky a po 
našem příjezdu mohli tyto základy hned 
využít. Díky volejbalu, který jsem hrál 
závodně již doma, se nám podařilo začlenit 
do místní volejbalové komunity, kde s námi 
několik jedinců mělo trpělivost komunikovat 
v rodné řeči a nepřeskakovali hned do 
angličtiny, jak mají ve zvyku při styku s 
cizinci. Toto nám pomohlo, co se týče 
komunikace v místním jazyce, ale s prací ne. 

Volejbalem jsem se v Oslo živit 
nemohl a ani projektování přes internet do 
mé rodné vlasti nemohlo stačit na přežití v 
tomto království s jednou z nejvyšších 

cenových úrovní na světě. Nezbylo tudíž nic 
jiného než vzít místní Zlaté stránky a najít 
rubriku „Stavebnictví”. Během prvního 
měsíce jsem následně kontaktoval kolem 
dvou stovek firem v Oslo a okolí spolu asi s 
desítkou personálních agentur. Abych 
nezapomněl, byl jsem také v kontaktu s 
místním pracovním úřadem (AETAT, dnes 
NAV). Toto vše se odehrávalo na přelomu 
května a června. Nebyl jsem naivní, nečekal 
jsem, že mě hned někdo zaměstná, ale 
očekával jsem občas alespoň negativní 
odpověď. Jelikož se mně však nikdo 
neozýval, a to ani s odmítavým stanoviskem, 
začal jsem po dvou měsících propadat 
pesimistickým náladám, které jsem se snažil 
tlumit sportem a výlety po Norsku. Později 
jsem se dozvěděl, že přibližně v období 
květen až srpen jsou Norové na prázdninách 
a hledání práce v této době je zřejmě 
odsouzeno k nezdaru. 

Na konci srpna jsem odpověděl na 
inzerát z webu pracovního úřadu a k mému 
překvapení jsem za tři dny mohl vést první 
pohovor v norštině na pozici montéra 
vzduchotechniky. Jak už to tak chodí, ještě 
ten den mě kontaktovaly dvě další firmy. 
Rozhodl jsem se vzít pověstného vrabce v 
hrsti a nastoupit od září ve firmě Hålst and 
Brå, která měla přibližně třicet 
zaměstnanců. Firma se zaměřovala na 
energetické audity a jejich realizaci v oboru 
technického zařízení budov. Mým 
každodenním kolegou se stal také nově 
přijatý pan Khalid Malik z Pakistánu. Naše 
znalost norštiny byla asi na podobné 
úrovni, čímž nebylo o humorné příhody 
první rok nouze. V této době, na podzim 
roku 2006, byla norská ekonomika na 
vrcholu a zakázek bylo dost. Na konci roku 
2006 nás koupila firma AF, kde jsme se 
začlenili pod divizi Energi a já se stal 
jedním ze tří tisíc zaměstnanců. 

Vzduchotechnické potrubí a 
Prostředí firmy AF
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ventilátory bych montoval asi dodnes, ale 
jednoho dne potřebovali na stavbě něco 
načrtnout. Šel jsem domů, nakreslil 
přípravek v programu AutoCad a druhý den 
předal stavbyvedoucímu. Třetí den jsem byl 
předvolán k vedoucímu divize a byl s 
okamžitou platností převeden z pozice 
montéra na pozici projektanta. V této firmě 
pracuji již skoro osm let. Mezitím se nám 
narodily v Oslo dvě děti a partnerka, dnes již 
manželka, šla na mateřskou dovolenou. 

Po šesti letech v Oslo jsme se museli 
rozhodnout, co dál. Nakonec jsme se 
přestěhovali zpět do České republiky, kde 
žena nastoupila ke svému dřívějšímu 
zaměstnavateli. A já teď poslední dva roky 
pendluji mezi Oslo a Českým rájem. Naštěstí 
je ve Skandinávii hodně rozšířena práce z 
domova a „dolétávání za prací” Stal jsem se 
tudíž jedním z mnoha pendlerů (norsky 
pendler) v naší firmě a k destinacím 
dojíždějících do firmy AF (například Oslo – 
Bodø, Oslo - Bergen, Oslo - Stavanger) 
přibyla i linka Oslo – Praha. Naštěstí moji 
profesi projektanta lze vykonávat i na dálku 
a pobyt v domácí kanceláři, na stavbě a v 
kanceláři v Oslo mohu přizpůsobit okamžité 
situaci. Napomáhá tomu také to, že v Norsku 
sídlí jedna z největších nízkonákladových 
leteckých společností a letenky jsou někdy 
jen dvakrát dražší než autobus na letiště. 

Dnes nevím, jak dlouho budu ještě 
dojíždět za prací, situace se mění na trhu 
práce rychle. Světu již vládne outsourcing, a 
tak se již část mé agendy přesunula do Litvy, 
kde jsou náklady na projektanta nižší. 

Co napsat závěrem? Partneři a 
partnerky diplomatů to rozhodně nemají 
jednoduché. Tak jako já i vy jistě víte, že při 
hledání práce v zahraničí rozhoduje mnoho 
faktorů (ekonomická situace dané země, 
jazyková bariéra, věk partnera při odchodu, 
rodinná situace). Jako otec dvou dětí, a s tím 
spojeným nedostatkem volného času, 
například dnes často pochybuji, zda bych se 
naučil další cizí jazyk. Jedno ale vím jistě, 
štěstí přeje připraveným. 

 
 

Jak se k Vašemu pracovnímu poměru 
stavělo MZV? V Norsku jste, 
předpokládám, nemusel žádat o pracovní 
povolení, ale žádal jste o nějaké vyjádření 
velvyslance na ZÚ nebo MZV? Kromě toho, 
že Vaše manželka nepobírala NZŽN, nastal 
nějaký rozdíl ve Vašem diplomatickém 
statusu nebo při jiné logistice? (Martina 
Pometlová) 

Jelikož jsem nebyl manželem vyslané 
osoby, byl jsem tam vlastně jako každý 
občan ČR, který přijde do Norska za prací, 
pouze za sebe. MZV se tak nemuselo k 
ničemu vyjadřovat. Měl jsem tu výhodu, že 
jsem mohl bydlet v bytě partnerky, což je 
ovšem pro začátek vlastně to nejdůležitější, 
zvláště v Norsku, kde úspory většinou 
nestačí více než na dva měsíce. Jako občan 

ČR jsem ještě v roce 2006 musel žádat o 
pracovní povolení na základě potvrzené 
pracovní smlouvy. Tzn, že před potvrzenou 
nabídkou práce jsem mohl být v Norsku 
pouze na dobu 90 dní a poté vycestovat. 
Myslím, že v roce 2007 skončila přechodná 
doba pro nové členské země EU a od roku 
2008 jsem pracovní povolení nemusel 
obnovovat. Pouze jsem se musel nahlásit na 
imigračním oddělení, kde mně bylo 
přiděleno „rodné číslo.“ 

Diplomatický pas jsem neměl, 
partnerka nepobírala NZŽN ani nám nebyly 
propláceny cesty domů z důvodu, že já jsem 
nebyl manželem a ona nebyla doma (v ČR) 
déle než dva týdny (nevím, jaké jsou 
směrnice dnes, ale dříve to takto bylo.) 
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KRÁTCE O ZKUŠENOSTECH S PRACÍ V ZAHRANIČÍ 
Obrátili jsme se s dotazy na rodinné příslušníky zaměstnanců MZV: 
Jak jste se pustili do hledání práce v zahraničí? 
Jsou některé oblasti, v kterých si jako manželky/manželé diplomatů v zahraničí hledáme 
práci snadněji? 
A jak je to se zařizováním potřebných pracovních povolení (hlavně mimo EU)? Jaké s tím 
máte zkušenosti? 
Napište nám, jak jste to dělali vy, nebo jaký postup byste poradili lidem, kteří se do toho 
chtějí pustit. 
V případě, že jste v zahraničí nepracoval(a),  jaký je váš tip na udržení zaměstnání (resp. 
nalezení nového) po návratu do ČR? 
Přinášíme vám první tipy od členů našeho Sdružení. Věříme, že i s vaší pomocí budeme 
moci do příštího čísla přinést další. 

• …Opatřila jsem si živnostenský list na výuku cizích jazyků a získala tak statut 
OSVČ, osoby samostatně výdělečně činné. Z tohoto titulu jsem při našem dalším 
výjezdu každoročně podávala daňové přiznání a během roku platila sociální a 
zdravotní pojištění. Tak se stalo, že po dosažení patřičného věku 59 let jsem si 
mohla požádat o starobní důchod a stala se důchodkyní, jejíž důchod se pohybuje v 
blízkosti důchodu kolegyň, které celou dobu poctivě pracovaly v ČR… 

• …V ČR jsem pracovala jako překladatelka (angličtina-čeština). Je to jedna z prací, ve 
které se dá pokračovat i ze zahraničí. Další prácí, co jsem dělala, byla 
dobrovolnictví v knihovnách mezinárodních škol, tam jsem se vždycky uchytila. 
To ale musí člověka bavit. 
Vzhledem k tomu, že jsem bohemista, dvakrát se mi podařilo mít seminář české 
literatury na universitě. Ze zahraničí jsem také týdně překládala zpravodajství pro 
tehdejší Deník, to jsem ale ještě mohla mít příjem… 

• …V Praze jsem byla zaměstnaná v projekční kanceláři. Když jsme odjížděli na 
výjezd, dala jsem výpověď, ale nějaké menší práce jsem dělala i ze zahraničí – na 
dohodu. Podklady pro vykreslování mi z firmy posílali obvykle naskenované e-
mailem a i další komunikace probíhala přes internet. Zůstala jsem tak s firmou 
v kontaktu a po návratu do ČR jsem se ke své práci mohla celkem bez problémů 
vrátit... 

Pokud byste se chtěli i vy s ostatními podělit o své zkušenosti, napište nám na naši e-
mailovou adresu srp.mzv@seznam.cz . 

 

MOOCS - UNIVERZITNÍ A DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÉ PRO 
VŠECHNY 
Pokud během výjezdu, doprovázejíc partnera, přemýšlíte nad doplněním vzdělání, rádi 
bychom vám představili MOOCs (Massive Open Online Courses - Hromadné otevřené 
online kurzy), které nám nabízejí široké možnosti doplnění kvalifikace, získání poznatků o 
nejnovějších technologiích a vědeckých teoriích, nebo "jen" prohloubení znalostí v oblasti 
našich zájmů. 

 Základním rysem všech kurzů je otevřenost všem studentům, relativně krátké 
trvání(obvykle od 4 do 10 týdnů) a bezplatnost (zpoplatněny mohou být například speciální 
ověřené certifikáty nebo některá doporučená literatura, jejich koupě však není podmínkou 
úspěšného ukončení kurzu). Počet účastníků v jednom kurzu se pohybuje od několika set až 
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po statisíce (rekord drží kurz Social Psychology profesora Scotta Plouse, který měl téměř 
čtvrt miliónu účastníků).  

Obsah zahrnuje širokou 
škálu oblastí - od počítačových 
věd, přes matematiku, biologii, 
chemii, pedagogiku až po 
ekonomické vědy a humanitní či 
umělecké obory. Největší 
platformy spolupracují s 
prominentními univerzitami, 
takže můžete absolvovat stejné 
kurzy jako studenti Harvardu, 
Stanfordu, Yale, Berklee College 
of Music, MIT, John Hopkins 
University a mnoho, mnoho 
dalších. 
Výuka má několik základních prvků: 

• Přednášky představuje obvykle několik 10-20 min. dlouhých videí nahraných 
profesorem, v nichž vysvětluje danou látku. Jsou zpravidla zveřejňovány v 
týdenních intervalech. 

• Doplňující texty, doporučené či povinné pro úspěšné ukončení kurzu (učebnice, on-
line zdroje, ...) 

• Praktické domácí úkoly s kontrolou a hodnocením automaticky, počítačem (v 
případě možnosti krátkých jednoznačných odpovědí, jako např. výsledky výpočtů), 
nebo ostatními studenty (tzv. peer grading, při kterém má každý student kromě 
odevzdání vlastní práce povinnost ohodnotit 5 počítačem náhodně vybraných prací 
ostatních studentů). 

• Průběžné kvízy a závěrečný test. 
• Diskusní fóra, na kterých si studenti vzájemně pomáhají vysvětlením nejasných 

bodů přednášky, spolupracují na skupinových domácích úkolech, vytvářejí studijní 
a debatní skupiny. 

Fakt, že všichni studenti začínají kurz ve stejné době, umožňuje i v tomto virtuálním 
prostředí vytvořit pocit společné třídy, v níž se všichni učí ve stejné době stejnou látku, 
komunikují spolu, v některých případech dokonce utvoří lokální studijní skupiny, které se i 
fyzicky setkávají a dále danou látku spolu probírají.  
A kde kurzy najít?  

Největší platformou, sdružující téměř 50% všech kurzů v 14 jazycích, je Coursera 
(www.coursera.org). Jinými známými jsou např.edX (on-line platforma Harvardu a MIT), 
nebo španělská Miriada X. Kompletní seznam 10 nejpopulárnějších poskytovatelů i s odkazy 
přímo na stránky najdete na stránce Sdružení (www.mzv.cz/srp), v sekci Studium v zahraničí 
a ČR. 

Martina Pometlová 
 

STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
PhDr. Jitka Kendíková, ZŚ J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, 
Praha 1, Truhlářská 22 

V České republice v současné době existují různé typy středních škol. Na většině z 
nich se realizují čtyřleté studijní programy. Jedná se zpravidla o odborně zaměřené střední 
školy. Všeobecné středoškolské vzdělání pak poskytují gymnázia, eventuálně v poslední 
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době také lycea, jejichž podobu přebíráme ze zahraničí. Gymnaziální studijní programy trvají 
čtyři, šest nebo osm let a mohou být různě zaměřené. Je třeba si uvědomit, že žáci víceletých 
gymnázií plní v prvních dvou, respektive čtyřech letech studia povinnou školní docházku. 
Platí pro ně tedy stejná pravidla, jako pro žáky základních školy (viz text v minulém čísle 
tohoto časopisu). Pokud tedy některý ze studentů nižšího stupně víceletého gymnázia plní 
povinnou školní docházku v zahraničí, je příslušné gymnázium „kmenovou“ školou, na níž 
dotyčný může skládat rozdílové zkoušky. 
Pravidla přijímacího řízení 

Přijímání na střední školy má jasná pravidla, stanovena platnými právními předpisy. 
Jedná se především o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkrétně § 59 – 64. Za velmi důležitou však 
můžeme označit i vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole. 

Dá se říci, že přijímací řízení začíná podáním přihlášky ke studiu. Ta má pevně danou 
podobu. Formulář můžete v papírové podobě pořídit v prodejnách společnosti SEVT.  Lze jej 
však získat i v elektronické podobně, a to například na webových stránkách MŠMT ČR. 
Přihlášku vyplňuje uchazeč (přesněji jeho zákonný zástupce) sám a pochopitelně také ručí za 
pravdivost a úplnost uvedených údajů. Základní (tedy vesměs kmenová) škola pouze 
potvrzuje dosavadní studijní výsledky, a to jen v případech, kdy je uchazeč neprokáže 
formou ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou let studia. Některé střední školy navíc 
vyžadují, aby součástí přihlášky bylo i potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. K 
přihlášce se také mohou přikládat i další dokumenty. Jde například o rozhodnutí o 
zdravotním znevýhodnění (je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou) nebo posudek 
školského poradenského zařízení, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při 
konání přijímacích nebo talentových zkoušek (je-li uchazeč žákem se speciálními 
vzdělávacími potřebami). 

Každý uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky na různé 
střední školy, případně na dva rozdílné obory střední školy jedné. Musí tak učinit do 15. 
března příslušného roku. Pokud se hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, činí tak do 
30. listopadu. 

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně 
jedno kolo přijímacího řízení. Počet kol není omezen. První 
musí být vyhlášeno vždy do 31. ledna, u oborou s 
talentovou zkouškou do 31. října. Toto se provádí 
vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a na 
webových stránkách školy. Ve stejném termínu stanoví 
ředitel střední školy pro přijímací řízení také jednotná 
kritéria pro všechny uchazeče. Kromě toho se zveřejňuje i 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Přijímací řízení může proběhnout různými způsoby. 
Uchazeči mohou být přijímáni na základě svých 
dosavadních studijních výsledků (lidově řečeno na průměr). 
Ředitel školy však může rozhodnout i o konání příjímacích, 
popř. talentových zkoušek. Často se také v rámci 
přijímacího řízení berou v úvahu jak dosavadní studijní 
úspěchy, tak výsledky přijímacích zkoušek. Ty se mohou 
dle platné legislativy konat ve dvou termínech v pracovních 
dnech od 22. dubna do 7. května příslušného školního roku 
(přijímací zkoušky), respektive v pracovních dnech od 15. do 31. ledna (talentové zkoušky). 

 
PhDr. Jitka Kendíková 
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Pro 1. kolo přijímacího řízení musí být kritéria v souladu s platnou legislativou u 
oborů s talentovou zkouškou uveřejněna do 30. října daného školního roku, u ostatních do 
31. ledna. Zákonný zástupce či uchazeč by měli předložit písemné doklady o studiu v 
zahraničí (překlad vysvědčení, popř. osvědčení o ukončení daných ročníků do českého 
jazyka). Tyto dokumenty je třeba doručit řediteli střední školy s přihláškou ke studiu, která se 
podává do 15. března příslušného školního roku. 

Pokud se na dané střední škole konají v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky, 
musí být pozvánka k nim uchazeči odeslána nejpozději 14 dnů před termínem jejích konání. 
Tento dokument by měl obsahovat organizační údaje, tedy kdy a kde se zkouška koná, jak 
dlouhé budou její jednotlivé části, jaké pomůcky bude uchazeč potřebovat, co smí a nesmí u 
zkoušky používat. Obsahovat by měl i již zmiňovaná kritéria přijímacího řízení a 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů. V neposlední řadě je v ní uvedeno i tzv. 
registrační číslo, tedy kód, pod kterým bude uchazeč v rámci přijímacího řízení vystupovat, 
aby byla dodržena pravidla ochrany osobních údajů. 

Pokud se v rámci prvního kola přijímacího řízení nepodaří přijmout předpokládaný 
počet žáků, musí ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. V tomto případě 
se postupuje podobně jako v kole prvním (viz výše). Není však třeba vypisovat dva termíny 
přijímacích zkoušek. Ředitel dané školy však musí určit, do kterého data mohou uchazeči 
podávat přihlášku ke studiu. Přijímací zkoušky se mohou konat nejdříve 14 dnů po vyhlášení 
příslušného kola přijímacích zkoušek. 

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů dostavit k přijímací či talentové 
zkoušce, musí svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli příslušné střední školy. Ten pak 
stanoví náhradní termín k jejímu vykonání. K tomu by mělo dojít nejpozději do jednoho 
měsíce od konání řádné přijímací či talentové zkoušky. 

Realizuje-li střední škola přijímací zkoušky, musí být zajištěna zejména jejich 
srovnatelnost ve všech stanovených termínech. Z těchto důvodů se často využívají testy 
sestavené externí organizací, zpravidla společností SCIO. Střední škola si však může 
přijímací zkoušky připravovat také sama. 

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení musí škola ukončit nejpozději do tří 
pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky. Pokud se na dané škole zkoušky nekonají, 
musí být přijímací řízení vyhodnoceno nejpozději do 7. května. V dalších vyhlášených 
kolech by se tak mělo stát bez zbytečného odkladu. 

Výsledky přijímacího řízení vyvěšuje ředitel střední školy na veřejně přístupném 
místě v budově a na webových stránkách. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním 
číslem. Rozhodnutí o přijetí uchazečů probíhá zveřejněním výsledků (jinými slovy škola 
uchazeči neposílá žádný papír). Nepřijatým uchazečům vydává škola prostřednictvím svého 
ředitele rozhodnutí v písemné podobě. Pokud podmínky přijímacího řízení splní více 
uchazečů, než je možné přijmout, rozhoduje jejich pořadí v hodnocení přijímacího řízení. 

Přijatý uchazeč dává vybrané škole na vědomí, že se chce stát jejím žákem, 
odevzdáním zápisového lístku. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků 
přijímacího řízení, přičemž den vyhlášení se do uvedené lhůty nezapočítává. Zápisový lístek 
má pevně stanovenou podobu. Svým žákům jej vydává základní škola. Musí se tak stát do 
15. března. Pokud uchazeč v uvedené lhůtě dané škole zápisový lístek neodevzdá, vzdává se 
práva být na tuto školu přijat. Na jeho místo pak může ředitel školy přijmout jiného zájemce. 
Uchazeč má též možnost vzít zápisový lístek zpět a odevzdat jej na jiné střední škole. Může 
se tak stát pouze v případě, že byl na tuto jinou školou nově přijat v rámci odvolacího řízení. 

Uchazeč, který v rámci přijímacího řízení nebyl přijat, může podat proti rozhodnutí o 
nepřijetí odvolání, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. K odvolání by 
tedy mělo dojít až ve chvíli, kdy je rozhodnutí uchazečem převzato. 

Vzhledem k možnosti podání dvou přihlášek ke studiu se mnoho původně přijatých 
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uchazečů o studium nakonec rozhodne na příslušnou školu nenastoupit a nepředá řediteli 
zápisový lístek. Tím se uvolňuje místo dalším zájemcům o studium, kteří splnili podmínky 
přijímacího řízení. Ředitel střední školy může v tzv. autoremeduře zrušit své původní 
rozhodnutí o nepřijetí pouze v případě, podal-li uchazeč proti původnímu rozhodnutí 
odvolání. Po 30 dnech od obdržení prvního odvolání některého z neúspěšných uchazečů 
postupuje střední škola odvolací řízení příslušnému krajskému úřadu. 
Studijní pobyty v zahraničí 

Studenti vyššího stupně gymnázia či jiných středních škol v poslední době často 
odjíždějí na roční či delší studijní pobyty do zahraničí. Nejčastěji této možnosti využívají v 2. 
a 3. ročníku čtyřletého studia, popř. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Zákonní 
zástupci těchto žáků nebo zletilí studenti sami pak požádají ředitele střední školy o přerušení 
studia. Na základě této žádosti ředitel rozhodne o povolení přerušení studia. Postupuje přitom 
v souladu se správním řádem. Po dobu přerušení studia není dotyčná osoba studentem školy, 
nemůže tedy požívat výhod, které z tohoto statusu vyplývají. 

 
VZOR ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O PŘERUŠENÍ STUDIA 
 
Vážený pan 
Adam Novák 
Vodičkova 13 
110 00 Praha 1 
 
 
Č.j.: 386/08  
Spis. značka: PRE/08/08/VO 
V Praze dne 9. 9. 2008 
 
R o z h o d n u t í 

 
Ředitelka Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, podle § 66 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen "školský zákon"), a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), rozhodla 
přerušit vzdělávání studenta Karla Nováka, nar. 1. 1. 1991,  bytem Praha 1, Vodičkova 13,  
studenta  Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského a to od 4. 9. 2008 do 31. 8. 2009.  
 
O d ů v o d n ě n í 
 
Ředitelka školy vzala v úvahu důvody, které jsou uvedeny v žádosti zákonného zástupce 
studenta, tedy úmysl odjet studovat na střední školu do USA. Rozhodnutí je v souladu s § 66 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  
 
P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání 
se podává u ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, a 
rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, 
Jungmannova 29/35, 110 00  Praha 1. 

        PhDr. Jitka Kendíková 
        ředitelka školy 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníků  č. 10, září 2014                                   strana  21 

Ukončení přerušení studia 
Po ukončení přerušení studia může student nastoupit do ročníku, který následuje po 

posledním ročníku, jenž na dané střední škole ukončil. Tedy dojde-li k přerušení studia po 
ukončení sexty osmiletého gymnázia, student nastoupí do septimy. 
Postup do vyššího ročníku 

Student však může se souhlasem ředitele školy pokračovat ve studiu ve vyšším 
ročníku, „prokáže-li odpovídající znalosti“ (viz par. 66, odst. 5 školského zákona). Ředitel 
může uznat částečné vzdělání studenta, které získal při studiu na zahraniční škole (viz par. 70 
školského zákona). Žák v tomto případě musí předložit doklad o svém vzdělání. Tím je 
vysvědčení ze zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. 
Rozhodování ředitele 

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že vždy záleží na rozhodnutí ředitele, jak se v 
daném případě zachová. Většina ředitelů českých středních škol nařizuje zmíněným 
studentům rozdílové zkoušky ve všech předmětech odpovídajícího ročníku. Tento postup 
však žákům prakticky znemožňuje postup do vyššího ročníku. 

 

LETNÍ KURZY PRO ČESKOU MLÁDEŽ ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 
ÚJOP UK (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy) v Praze a Gymnázium 
Jiřího Gutha-Jarkovského v letošním roce připravily dva letní vzdělávací kurzy pro českou 
mládež žijící v zahraničí. 
Bohužel, žádní zájemci se nepřihlásili, takže letos v srpnu se kurzy nekonaly. Je to škoda, 
protože program vypadá zajímavě. Podívejte se sami. 
Podle slov p. ředitelky Kendíkové z Truhlářské, ÚJOP UK a Gymnázium Jiřího Gutha-
Jarkovského na příští rok opět kurzy připravují. 

Příprava na přijímačky ke studiu českých středních škol 
pro Čechy žijící v zahraničí, krajany, žáky ČŠBH, děti zaměstnanců MZV ČR apod. ve věku 
od 14 do 18 let. 
Cíl kurzu 

Cílem kurzu je připravit zájemce žijící v zahraničí k přijímacím zkouškám na české 
střední školy, konkrétně do čtyřletých studijních oborů. Může jej absolvovat také žák, který 
se na střední školu vrací ze studia v zahraničí. Je však určen také pro absolventy zahraničních 
škol, kterým byla předepsána nostrifikační zkouška v rozsahu učiva základní školy. Kurz je 
zaměřen na český jazyk, matematiku a historické, geografické a kulturní reálie České 
republiky. Věnuje se zvládnutí základní terminologie v uvedených oborech, teoretické 
přípravě, ale i procvičování na konkrétních příkladech a 
řešení mnoha praktických úloh. Rozsah získaných znalostí 
a klíčových kompetencí koresponduje s rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Náplň kurzu 
Kurz je rozdělen do jednotlivých učebních bloků s 
konkrétní náplní. 

V rámci matematiky se objeví následující klíčová 
témata: početní operace s přirozenými, celými a 
racionálními čísly, procenta, poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost, lineární rovnice s jednou neznámou, soustavy 
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, lineární 
rovnice s neznámou ve jmenovateli, dělitelnost 
přirozených čísel, společný násobek a dělitel, početní 
operace s lomenými výrazy, obvody a obsahy obrazců, 
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objemy a povrhy těles, Pythagorova věta, úhel a jeho velikost, konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků, funkce – lineární, kvadratická a nepřímá úměrnost, funkce sinus, kosinus, 
tangens v pravoúhlém trojúhelníku. 

Český jazyk bude zaměřen jak na mluvnici, tak na literaturu. V oblasti gramatiky se 
kurz bude věnovat nauce o zvukové stránce jazyka, významu a tvoření slov, pravopisu, 
tvarosloví – zejména jednotlivým slovním druhům, skladbě – hlavně větným členům, 
souvětí, druhům vět jednoduchých, poměrům mezi větami hlavními. Zařazen bude i 
komplexní jazykový rozbor. Na programu bude i seznámení s jednotlivými slohovými 
útvary. V literární části se budeme zabývat typy literárních útvarů a významnými českými 
spisovateli. 

Historické, geografické a kulturní reálie České republiky budou kombinací vědění, 
které žáci českých škol získávají v předmětech dějepis, zeměpis a občanské výchova. V této 
oblasti se budeme věnovat zejména významným událostem z českých dějin, geografickému 
popisu České republiky se zaměřením na jednotlivé kraje a zajímavá a významná místa. 
Pozornost bude zaměřena i na státní symboly, správní a legislativní systém. 
Cena: 780 Euro 

 
Čeština pro mládež žijící v zahraničí (od 14 do 17 let) 
Mladí lidé mají možnost zdokonalit si český jazyk a seznámit se s významnými místy České 
republiky ve společnosti svých vrstevníků a pod dohledem zkušených pedagogů. 

Kurz je určen pro českou mládež žijící v zahraničí, žáky ČŠBH a krajany ve věku od 
14 do 17 let. Zájemci vyplní jazykový dotazník, podle kterého budou rozřazeni. 
Program zahrnuje: 

• Výuku českého jazyka a reálií 
• Individuální konzultace 
• Informace o zkoušce z českého jazyka pro mládež 
• Informace o nostrifikaci dokumentů o vzdělání vydaných v zahraničí 
• Informace o možnostech studia v České republice 
• Výlety do okolí po stopách J. W. Goetheho (Karlovy Vary a další) 
• Bude-li více než šest zájemců o mezinárodní Certifikovanou zkoušku z češtiny na 

A2, je možné tuto zkoušku zorganizovat. Cena zkoušky je 3 000 korun a není 
součástí platby za kurz. Doklad o zkoušce se vydává v češtině a angličtině.  

Skupiny jsou v optimálním počtu od osmi do dvanácti studentů. Odpolední aktivity 
zajišťují zkušení vychovatelé, kteří jsou se studenty od oběda do snídaně. 
Cena: 780 Euro 
 
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
V této rubrice pravidelně přinášíme informace především rodičům dětí, které se chystají na 
studium v zahraničí nebo naopak se vracejí ze zahraničního pobytu a hledají vhodné 
studium v Čechách, nebo i další zkušenosti a informace týkající se dětí a škol vůbec. V 
dnešním článku píše paní Zuzana Buriánková o tom, jak se její dcera připravovala na 
maturitu z českého jazyka v rámci IB studia. 
Maturita z českého jazyka a literatury v rámci mezinárodní maturity (IB) 

O tom, že výjezdy s dětmi představují 
velký problém, tu bylo napsáno už mnoho. 
Máme tři děti, tak to mohu jen potvrdit. 
Nejvíce těžkostí je se školní docházkou a s 
otázkou dalšího vzdělávání. Dokud byly děti 
žáky základní školy, soustředili jsme 

pozornost vždy na absolvování rozdílových 
zkoušek z češtiny, popř. vlastivědy či 
dějepisu. S prodlužující se dobou v zahraničí 
bylo sice pro děti čím dále obtížnější se na 
tyto zkoušky připravit a posléze je úspěšně 
absolvovat, ale vždy to nakonec zvládly. 
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Před třemi lety - opět před dalším 
výjezdem - jsme byli postaveni do nové 
situace. Nejstarší syn měl rok před maturitou 
a rozhodl se, že s námi už nevyjede a 
dokončí gymnázium v Čechách. Odjeli jsme 
tedy do Itálie jen se dvěma dcerami. Mladší 
dcera byla stále žákyní ZŠ, v tom problém 
nebyl, ale ta starší byla před výjezdem 
zrovna přijata na gymnázium v Praze. 
Vzhledem k tomu, že nikdy nevíte, zda v 
důsledku nenadálé události se třeba nebudete 
muset vrátit, vyjednali jsme jí na pražském 
gymnáziu tzv. individuální plán učiva, aby 
mohla být stále řádnou studentkou a 
kdykoliv zde nastoupit ke studiu. Po příjezdu 
do Říma nastoupila dcera do International 
Marymount School. 

Na konci prvního školního roku 
složila rozdílovou zkoušku z českého jazyka 
a literatury na domovském gymnáziu v 
Praze, kde jí uznali všechny další předměty z 
Marymount School, a tak zde měla oficiálně 
uzavřený první ročník čtyřletého gymnázia. 
Další rok vstoupil v platnost nový školský 
zákon, kdy byly rozdílové zkoušky z češtiny 
ponechány jako dobrovolné a jejich 
absolvování záleželo na rozhodnutí rodičů, 
resp. studenta. 

A tady pro dceru nastalo zásadní 
rozhodování: na konci druhého školního 
roku mezinárodní školy se už musela 
rozhodnout, zda se následující dva roky 
zapojí do tzv. IB programu. Ten je zakončen 
získáním mezinárodní maturity, tzv. 
International Baccalaureate diplomu. 
Program IB má poměrně náročné dvouleté 
učební osnovy - studenti si vybírají šest 
předmětů z šesti kategorií, z toho tři 
předměty musí složit na vyšší úrovni (High 
Level), tři na obecné úrovni (Standard 
Level). Jednou z oněch šesti kategorií je 
mateřský jazyk a literatura. V rámci této 
kategorie koordinátor IB na Marymount 
School nabídl dceři možnost, že by si mohla 
v této kategorii vybrat svůj mateřský jazyk, 
tj. češtinu. Důležitou podmínkou této 
možnosti bylo, že si sami vyučujícího 
obstaráme a výdaje spojené s výukou a 
přípravou uhradíme na vlastní náklady. 

Dcera se nakonec rozhodla tuto 
nabídku využít – vzala do úvahy, že pokud 
bude mít oficiálně schválenou maturitu i z 
českého jazyka, bude mít možnost 
pokračovat ve vysokoškolském studiu nejen 
v zahraničí, ale i v České republice. Při 
tomto rozhodování pomohlo i to, že jsme 
získali kontakt na profesorku českého jazyka 
a literatury žijící v Itálii, která už měla 
zkušenost s přípravou žáka v IB programu. 
Paní profesorka se musela dostavit na 
schůzku s IB koordinátorem, předložit 
podrobný plán a rozvrh učiva a splnit další 
požadavky mezinárodní školy. Potom teprve 
byla jako vyučující oficiálně schválena. Už 
jsme tedy pro dceru nežádali absolvování 
rozdílové zkoušky z češtiny na pražském 
gymnáziu, ale požádali jsme o přerušení 
studia. 

 Tento rok tedy naše dcera 
absolvovala s paní profesorkou řadu 
konzultací po Skypu, e-mailově či osobně, 
na konci školního roku absolvovala za 
přítomnosti profesorky písemnou a ústní 
zkoušku ve škole. A snad ten příští rok, 
závěrečný, ukončí celý IB program úspěšně. 
Pokud však bude chtít pokračovat ve 
vysokoškolském studiu v Česku, bude 
získání IB diplomu jen poloviční cesta k 
úspěchu. Poté bude muset zažádat nejen o 
nostrifikaci IB diplomu na odboru školství u 
Krajského odboru, ale také pravděpodobně o 
náhradní termín přijímacího řízení. Je totiž 
velmi obtížné z časového hlediska stihnout 
odmaturovat na mezinárodní škole v cizině a 
zároveň stihnout termín přijímacího řízení na 
VŠ v České republice.  

Snad jsem tedy tímto článkem 
přispěla svojí troškou do mlýna a třeba 

 
Marymount School v Římě
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pomohla všem těm, kteří o možnosti 
absolvování maturity z češtiny v rámci IB 
dosud nevěděli, případně jí zvažují. Ani já 
jsem o tom před třemi lety neměla zdání. 
Teprve díky paní Svatavě Kubánkové, paní 
Svatavě Ždimerové a mnoha dalším, kteří se 
se mnou podělili o svoje zkušenosti a již 
nasbírané informace, jsem do onoho 
složitého procesu pronikla a provedla jím i 

svoji dceru. V tomto vzájemném sdílení 
zkušeností a informací vidím největší pomoc 
pro rodinné příslušníky vyslaných 
zaměstnanců MZV ČR. Pokud se na toto 
téma rozvine jakákoliv diskuze, budu jen 
ráda! 

Zuzana Buriánková 
 

 

PRO ZÁJEMCE O DOCHÁZKU DO ŠKOLY TYPU ČESKÁ ŠKOLA BEZ 
HRANIC V ZAHRANIČÍ 
Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku Česká škola bez hranic, www.csbh.cz 

Vyjíždíte do zahraničí s dítětem školou povinným 
 

• Do místa, kde se nachází Česká škola bez hranic: 
o Tato škola podepsala smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy ČR o poskytování vzdělání v zahraničí a vydává svým 
žákům osvědčení platné v ČR – osvědčení z této školy budete bez 
dalšího přezkušování předkládat ve své kmenové škole, vašemu dítěti 
bude uznáno vzdělání daného ročníku a postoupí tak do dalšího. 

o Škola smlouvu s MŠMT ČR (ještě) nepodepsala – vašemu dítěti se v 
takovéto ČŠBH dostane vzdělání v předmětech český jazyk - literatura, 
dějepis – zeměpis českých zemí v rozsahu srovnatelném s výukou v 
České republice, odpadne vám tedy celoroční pouze domácí výuka (děti 
budou ale ze školy dostávat domácí úkoly). Vaše dítě nedostane 
osvědčení, které můžete uplatnit ve vaší kmenové škole. V té si můžete 
domluvit skládání rozdílových zkoušek. Ty nejsou povinné od 1. 1. 
2012. 

Do jakékoliv z těchto škol je dobré se hlásit s předstihem. Školy se rozrůstají co do 
počtu žáků, jejich prostorové kapacity jsou často omezené. Zápis do většiny škol na 
následující školní rok je 
uzavřen během měsíce 
května – června. 

Na včasné přihlášení 
je nutné myslet i v případě 
zájmu o předškolní 
výchovu. Ta může být pro 
dítě výborným odpočinkem 
z namáhavého 
cizojazyčného prostředí 
zahraniční školky, vítaným 
návratem do „známého“. 
Pro rodiče zároveň místem 
zajímavých kontaktů s 
dalšími rodiči. 

V každé škole se 
platí školné, jeho výše je 
stanovena v souladu s ČŠBH - předškolní výchova 
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individuálními reálnými náklady každého výukového místa. Školy nedostávají systémové 
dotace ze státního rozpočtu. 

Časová organizace výuky je v každé škole individuální, v souladu s organizací 
školního roku v zemi působení. Většina nabízí v průběhu celého roku jednou týdně 
několikahodinovou předškolní výchovu a jednou týdně, většinou o víkendu, 4 – 5 
hodinovou výuku školní. 

• Do místa, kde se Česká škola bez hranic přímo nenachází: 
o Můžete se s jednou ze vzdálenějších ČŠBH domluvit minimálně na 

pravidelných konzultacích, které vám domácí výuku ulehčí a 
zjednoduší. 

o Můžete napomoci založení České školy bez hranic v místě, kde budete 
během svého výjezdu pobývat. 

V takovémto případě se můžete obrátit na spolek Česká škola bez hranic sídlící v 
Praze, který vám ve vaší iniciativě může velice zásadně pomoci. Poskytuje totiž všem 
zájemcům o založení české školy v zahraničí typu ČŠBH veškeré informace „Jak na to“, 
tedy jak: 

o Vytvořit právní strukturu pro vznikající školu (tyto organizace jsou vždy 
zahraničním právním subjektem založeným v souladu se zákony země, 
kde působí) 

o Najít prostory, nastavit rozpočet 
o Zajistit řízení školy, vyučující 
o Naplánovat výuku, zajistit učebnice, doplňkový vzdělávací program 

 
Spolek Česká škola bez hranic dále: 

• Vytváří vlastní výukové materiály 
• Iniciuje a koordinuje vzdělávací projekty 
• Nabízí a dále vytváří vzdělávací kurzy pro učitele „doplňkových“ českých škol v 

zahraničí (typu ČŠBH) 
• Organizuje každoroční konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol 

v srpnu v Praze 
• Podílí se na organizaci dílčích konferencí českých škol ve světě (USA, Itálie) 
• je autorem vzdělávacího programu Českých škol bez hranic, schváleného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školy, které splňují veškeré 
požadavky na rozsah a způsob výuky a vzdělání učitelů stanovené tímto 
programem, mohou s Ministerstvem školství podepsat smlouvu o poskytování 
vzdělání v zahraničí a vydávat svým žákům osvědčení, které je platné bez dalšího 
přezkoušení v České republice. (viz výše). 

 
K plnění povinné školní docházky v zahraničí říká školský zákon č. 472/2011 Sb.: 
 
§ 38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České 
republiky nebo v evropské škole 
(1) Žák může plnit povinnou školní docházku také 
a) ve škole mimo území České republiky (myšleno denně vyučující základní školu v 
zahraničí. K tomu může dítě ve volném čase docházet, kvůli výuce předmětů český jazyk a 
české reálie, do jedné z Českých škol bez hranic; poznámka autorky článku) 
(…) 
(3) Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 (…), je 
zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a 
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školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. (myšleno do kmenové školy; 
poznámka autorky článku) 
(4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 
předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1(…), 
adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy uvedené v odstavci 1. Zákonný 
zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci 1 písm. a) (…) 
nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu. (je důležité se tedy na všech 
náležitostech dohodnout s ředitelem kmenové školy ještě před odjezdem; poznámka autorky 
článku) 
 
Vyhláška č. 256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky k tomu dodává: 
§ 18 
(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, 
může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole (…) 
(ve všech ročnících z Českého jazyka a literatury, ve 4. a 5. třídě z vlastivědy – vzdělávací 
obor Člověk a jeho svět – ze vzdělávacího obsahu se vztahem k ČR; na 2. stupni pak z 
dějepisu a zeměpisu se vztahem k ČR, vždy v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání; poznámka autorky článku) 
(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 
vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého 
jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. (…) Po vykonání zkoušky vydá ředitel 
zkoušející školy žákovi vysvědčení. 
(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 
kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 
mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu 
do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. 
(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 
výsledků zkoušek. 
(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 
zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. (zde může určitě 
pomoci, byť neformálně, potvrzení o docházce do některé z ČŠBH, i těch, které nemají 
smlouvu s MŠMT, s doložením rozsahu absolvované výuky a studijních výsledků. 
 
Školy typu ČŠBH, tzv. poskytovatelé vzdělání v zahraničí, se smlouvou s MŠMT, vydávají 
osvědčení, platné v ČR, na jehož základě vydává ředitel kmenové školy vysvědčení za daný 
ročník; žák tedy postupuje do dalšího ročníku – § 18c vyhlášky; viz výše; poznámka autorky 
článku) 
 

KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL V SEVERNÍ AMERICE 
Markéta Fajmonová (upravila V. Labuťová) 

3. setkání českých škol a zájemců o výuku češtiny pro děti v Severní Americe se 
konalo ve dnech 28. 6. – 29. 6. 2014 v Dallasu pod vedením ředitelky České školy Dallas, 
paní Niny Marcussen a učitelky vyslané ke krajanům do Chicaga, Kláry Moldové. Na 
konferenci byla pozvána zástupkyně pracoviště pro krajanské záležitosti (ZKZ/SMN), p. 
Markéta Fajmonová, aby přednesla přednášku na téma „Podpora výuky českého jazyka 
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z pohledu MZV.“ Cílem této akce byla výměna zkušeností s výukou českého jazyka v USA, 
možnost spolupráce v rámci ČŠBH a s institucemi v ČR, zejména pak z hlediska Programu 
na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí, který spadá do gesce ZKZ/MZV, 
zahraničního odboru MŠMT a DZS. 

Na samém počátku konference došlo k slavnostnímu přejmenování České školy 
Dallas na Českou školu Václava Havla v Dallasu, čehož se spolu s ředitelkou školy zhostil 
velvyslanec P. Gandalovič. Bylo odhaleno nové logo školy a slavnostně předán portrét 
Václava Havla z díla místní malířky. 

Konference se kromě zakladatelky sítě ČŠBH, Lucie Slavíkové-Boucher, zúčastnili 
zástupci Českých škol v Los Angeles, Atlantě, San José (Czech School of California), 
Bostonu, Dallasu. Letos se poprvé zúčastnily i české školy v Kanadě (Toronto a Oakville). 
Dále pak v programu vystoupili zástupci MŠMT a ÚJOP UK. Hlavní debata se týkala 
zejména vývoje situace výuky českého jazyka pro děti v zahraničí v minulém roce, otázky 
legislativního ukotvení českých škol v zahraničí a byly diskutovány některé dílčí otázky 
spojené s praktickou výukou českého jazyka u bilingvních dětí.  

Nově vznikající škole v Bostonu a České škole Václava Havla byl předán dar MŠMT 
a DZS v podobě 38 kg knih v hodnotě cca 14 tis. Kč, který do Dallasu dopravili zástupci 
MŠMT a MZV. 

 
Program setkání 
Sobota 28. 6. 2014 

• Slavnostní zahájení 
• Slavnostní odhalení portrétu Václava Havla od malířky Oxany Marchenko a nového 

loga. Přejmenování České školy Dallas na Českou školu Václava Havla. Dallas 
• Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR (prezentace Markéty 

Fajmonové, zástupkyně pracoviště pro krajanské záležitosti MZV ČR) 
• Legislativní zakotvení českých škol v zahraničí z pohledu MŠMT (prezentace Renaty 

Uhlíkové z oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání 
MŠMT ČR) 

• Výuka češtiny ve světě v předškolnim a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role 
organizace ČŠBH (prezentace Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně ČŠBH) 

• Prezentace vzdělávacího projektu "Texas Czechs: Rooted in Tradition" (Dawn 
Orsak, Lori Najvar - představení projektu putovní výstavy) 

• Prezentace českých škol v USA (Klára Moldová, učitelka u krajanů) 
• Předškolní výuka češtiny za pomoci Orff Schulwerk metody, praktické využití 

hudebních modelů ve výuce jazyka (prezentace a dílna Niny Marcussen, 
zakladatelky a ředitelky České školy Václava Havla, Dallas) 

• Výuka českého jazyka v jednotřídkách. (prezentace Renaty Uhlíkové) 
• Teachers Continuing Education in Methodology (prezentace Dany Hůlkové-

Nývltové,Ústav jazykové a odborné přípravy (UJOP), Univerzita Karlova) 
• Volná diskuze 
• Prodej knih nakladatelství Meander 

Neděle 29. 6. 2014 
• Nejčastější chyby v písemném projevu Čechů žijících v zahraničí (seminář, 

prezentace Kláry Moldové, učitelky u krajanů) 
• Burza nápadů na výuku češtiny jako druhého jazyka 
• Teach The Teacher: Preserving cultural crafts in our communities (tvůrčí dílna 

Daniely Šípkové-Mahoney) 
• Zakončení konference 
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Čtvrté setkání českých škol v Severní Americe se uskuteční v Los Angeles 12. -13. června 
2015. 
 

DŮCHOD – JAK NA TO? 
Vážené čtenářky/Vážení čtenáři, 
nejsem žádný velký spisovatel, ale byla jsem požádána o sdělení některých svých čerstvých 
zkušeností v souvislosti se zajišťováním starobního důchodu. Ač se tak vůbec necítím, tak i 
můj čas se rychle přiblížil a záležitost se stala více než aktuálním tématem. 

Dle dobré rady naší velmi praktické personalistky (než i ona odešla do důchodu) jsem 
si po posledním návratu ze zahraničního pobytu zažádala v prvé řadě o souhrnnou informaci 
o svých odváděných zálohách na pojistné na důchodové pojištění na České správě sociálního 
zabezpečení (dále ČSSZ). Tuto zprávu si můžete vyžádat na adrese: ČSSZ, Křížová 5, 225 
08 Praha 5. Obdržíte přehled, kde si snadno zjistíte, zda vám nějaký doklad z průběhu doby 
vašeho zaměstnání v jejich evidenci nechybí. 

Ze své osobní zkušenosti mohu doporučit dělat si od všech takovýchto obdržených 
potvrzení v průběhu celého profesního života vlastní kopii a již od mládí si vést složku a 
pečlivě ukládat. Mně se to určitě vyplatilo, protože jsem bez problémů mohla doložit i kopii 
starého občanského průkazu, kde se změny o zaměstnavatelích podrobně uváděly.(Řekla 
bych, že to bylo i praktické.) 

Ve Zpravodaji č. 9 byly uveřejněny články na téma – „Sociální zabezpečení pro 
samoplátce“ a navazující článek „Aktuální právní úprava dobrovolné účasti na důchodovém 
pojištění“, který byl doplněn poznámkami paní Hanky Havlíkové. Byl připojen i odkaz na 
související právní předpisy a normy. V minulosti, do konce roku 1992, bylo toto naše tzv. 
formální „nepracování“ v zájmu státu v oblasti důchodové pokryto zejména zákonem č. 
121/1975 o sociálním zabezpečení, podle kterého se doba, po kterou následovala manželka 
vyslaného pracovníka do zahraničí, započítávala jako tzv. náhradní doba pojištění. Bohužel, 
nás mnohé již postihla neplatnost tohoto zákona, a tak nelze než souhlasit s uvedenými 
praktickými radami paní Havlíkové, na které bych tentokrát navázala i já, plně podporujíc 
její slova „… o svou budoucnost a důchodové zabezpečení je třeba se aktivně postarat 
sám/sama včas“. 

Tak se tedy vrátím ke svým vlastním zkušenostem. První žádost o zprávu od ČSSZ 
jsem měla z roku 2009, již tam bylo patrno, že budu muset nějak dokladovat období svých 
dvou doprovodů. Ač jsem měla udělené neplacené volno od zaměstnavatele, bohužel jsem 
vycestovala v období pozbytí platnosti všech podpůrných právních norem. 

Svoji „žádací anabázi“ jsem zahájila opět stejným způsobem – požadavkem o aktuální 
přehled zaplacených záloh na pojistné. Pak jsem se objednala na nejbližší Pražské správě 
sociálního zabezpečení (PSSZ), smluvila termín a došla zkonzultovat, co je ještě třeba 
zajistit. Měla jsem štěstí na osobu velmi komunikativní, vstřícnou a hlavně ochotnou poradit 
a pomoci. Bylo mi doporučeno sjednat si termín na ČSSZ, protože to 
je jediná instituce, která může doklady do systému vkládat a 
doplňovat tak váš spis. Územní správy mohou jen nahlížet a se 
zadanými údaji pracovat, tak jsem pochopila jejich organizaci práce. 
Zde na ČSSZ jsem opět našla osobu vstřícnou a sdílnou, čistě 
náhodou zástupce vedoucího. I po konzultaci zde jsem odešla 
celkem uspokojena. Do spisu jsme dodali chybějící dokumentaci a 
odnesla jsem si i předběžný výpočet výše důchodu k aktuálnímu 
termínu. Až bude třeba a rozhodnu se o důchod požádat, budu vědět, 
jaká částka by to měla přibližně být. 

Shodou okolností, protože právě naše personalistka odcházela 
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do důchodu a já chtěla mít vše v pořádku vyřízené, jsem se rozhodla zažádat o starobní 
důchod se zpětnou platností vzhledem k nároku na důchod. To už jsem požádala jen na 
PSSZ, kde jsme potřebnou žádost sepsali a odeslali na ČSSZ. Odtamtud mi zhruba do tří 
týdnů poslali vyrozumění, že je vše zajištěno - sdělili částku doplatku za nárok a výši 
důchodu, který bych měla pobírat. Potvrzená částka důchodu k výplatě však byla rozdílná 
oproti té předběžně vypočítané na ČSSZ. Ejhle, vloudila se chybička – nebyla vzata na 
vědomí doskenovaná dokumentace do evidence, jak jsem se dozvěděla při telefonním dotazu. 
Nápravu briskně sjednali a ani nebylo třeba s nimi dále písemně komunikovat. Do 14 dnů 
jsem měla doma nový výměr včetně oznámené valorizace od 1. 1. 2014. 

Takže z mého pohledu je jako vždy základem dobrá příprava a s tím související i 
následná kontrola, určitě se Vám to vyplatí. Velmi mě potěšilo, že na všech navštívených 
institucích jsem se setkala se vstřícným přístupem a snahou poradit při řešení každého 
daného problému. 

Ivana Mazouchová 
 

ČERVENCOVÉ DNY V KUVAJTU 
Veronika Karasová, ZÚ Kuvajt  

Doposud jsem v Kuvajtu strávila pět 
měsíců jako manželka diplomata, kuchařka 
a programový ředitel našich dvou dětí. Ty 
jsme odložili na prázdniny u příbuzných 
v ČR a já začínám po šesti letech na 
mateřské a rodičovské dovolené opět 
pracovat. Je 1. července a já nastupuji jako 
konzulární referentka na ZÚ Kuvajt. Díky 

podpoře pana velvyslance a pochopení ústředí se podařilo rozdělit jedno pracovní místo na 
dva poloviční úvazky, což mně i kolegyni umožní skloubit rodinný i pracovní život.  

Během naší červnové dovolené v ČR se 
v Kuvajtu změnila atmosféra a samozřejmě teploty. 
Ty vyšplhaly nad 40° C a každým dnem se chystají 
atakovat hranici 50°C (ve stínu!). Přes den jsou 
všechny ulice i přímořská promenáda doslova 
vylidněné. Na vzduch lidé dobrovolně vycházejí až 
kolem 18. hodiny, když už slunce zapadá. 

Atmosféra je hodně jiná, protože nastal 
muslimský svátek – svatý měsíc Ramadán. Arabisté a 
muslimové jej jistě znají dobře, ale pro nás ostatní je 
to nová zkušenost. Celý měsíc nesmí pravověrní 
muslimové od východu slunce do jeho západu (zde již 
cca v 18:50) nic jíst, pít, kouřit ani žvýkat! Výjimku 
mají děti do 10-ti let a např. také sportovci na MS ve 
fotbale :-) Přesný čas západu slunce „maghreb“, 
určující moment, kdy lze začít hodovat, uvádí každý 
den na první stránce noviny. Expati, kteří zde prožili 
již více let, nás varovali, že nejvíc dopravních nehod 
se děje právě těsně před západem slunce. Hladem a 
žízní zesláblí lidé totiž jedou k rodině či do restaurace se konečně najíst a napít. Všude, kde 
se prodává jídlo s sebou, jsou cca od 18h fronty. A takových bister, fastfoodů a malých 
vývařoven je tu plno. Přes den jsou zavřené, odpoledne začnou s přípravami a večer je frmol. 

 
Koše plné sladkostí
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Když jsme si šli koupit čerstvé chlebové placky do pekárny, stáli jsme tam frontu, 
která tam naposledy byla asi za války v Zálivu... Každý „místňák“ kupoval 10-20 chlebů. My 
jsme se spokojili se čtyřmi a fronta za námi si oddechla. Ve vedlejší cukrárně lidé kupovali 

obrovské tácy plné sladkostí, 
především výborné baklavy. V 
obchodech se také prodávají 
speciální dárkové koše se 
sladkostmi, oříšky a drobnými 
dárky, dále slavnostní keramika, 
obří tácy a vybavení jako pro 
catering. 

V jedné výbornou kuchyní 
vyhlášené restauraci, do které 
jsme s přáteli zavítali, bylo 
narváno až k prasknutí. Bez 
rezervace bychom se mezi cca 
dvě stovky hostů nevtěsnili. 
Všichni, ač měli na stole již dříve 
chléb, olivy, datle a nápoje, 
disciplinovaně seděli a ničeho se 

ani nedotkli, aby se přesně v 18:52 všichni naráz pustili do jídla a pití. Obdivovali jsme 
číšníky a management restaurace, že vůbec takový nápor zvládnou. 

Zaměstnanci v tomto období většinou končí dříve. Např. na univerzitě je pracovní 
doba 9:30-14h. Kdo ale nepracuje, tak třeba celé dopoledne prospí, aby zbytek dne vydržel. 
V nákupních komplexech („mólech“ od angl. slova mall), kde je jinak neskutečně živo, jsou 
všechny restaurace i 
některé obchody 
zavřeny. Dnes nás 
čekalo nemilé 
překvapení, když jsme 
si po práci chtěli projít 
nějaké obchody a 
v 19h byl náš nejbližší 
nákupní mall uzavřen! 
Tento chrám konzumu 
je jinak otevřen téměř 
dnem a nocí a my jsme 
se nevěřícně dobývali 
asi do šestera dveří, 
než jsme to vzdali. Až 
následně jsme se 
dozvěděli, že mall otevírá až ve 20h a ožívá nejvíce kolem půlnoci! Ještě v 01h je v něm živo 
a na ulicích je v těchto pozdních hodinách nejrušněji z celého dne. Restaurace jsou většinou 
otevřeny až do 02h. Kdo si z nás expatů ale chce kolem poledne koupit něco k jídlu, nemá 
šanci než v supermarketu něco syrového a pak si to tajně doma uvařit. Také v kanceláři 
naštěstí exteritorialita území umožňuje si něco sníst. Pokuta za konzumaci jídla či pití na 
veřejnosti je 100 kuvajtských dinárů (cca 7 000 CZK) a několik cizinců již bylo v minulých 
dnech zadrženo a vedle peněžní pokuty dostali měsíc ve vězení… 

Během Ramadánu se především scházejí rodiny a společně hodují. Autentickou 
atmosféru v kuvajtských rodinách my určitě letos nepoznáme, protože Kuvajťané jsou velice 

 
Přes den vše zavřeno 

Plné silnice o půlnoci
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uzavření a hned tak si někoho domů nepozvou. Jak řekl jeden náš známý: Ramadán jsou 
takové měsíční Vánoce. Pro nás Čechy to však volno neznamená, naopak přes léto 
Kuvajťané do zahraničí cestují nejvíce a vízová sezóna je v plném proudu… 

OKÉNKO DO EVROPY 
Francie 
V této pravidelné rubrice přinášíme informace o našich partnerských asociacích, 
sdružených v  EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families 
Association). Dnes bychom vám rádi přiblížili francouzskou asociaci AFCA-MAEE.  

Francouzská asociace partnerů 
zaměstnanců Ministerstva zahraničních 
věcí AFCA-MAEE (Association Française 
des Conjoints d´Agents du Ministère des 
Affaires Étrangères) byla založena v únoru 
1989 jako nezisková organizace, od roku 
2009 má pobočku v Nantes, kde je oddělení 
MZV, a od letoška je registrována jako 
asociace s výborem, voleným na dva roky. 

Veškeré funkce zastávají dobrovolníci a 
nejsou za to placeni. V tuto chvíli má AFCA 
80 dobrovolných styčných důstojníků 
(liaison officers) na francouzských 
velvyslanectvích, kteří zajišťují spojení s 
rodinami, pomáhají v předávání informací a 
poskytují podporu na místě. Činnost 
organizace se však nevztahuje jen na 
podporu vlastních členů, nýbrž stejně jako 
našeho SRP obecně na rodinné příslušníky. 
Spolupráce s francouzským MZV je 
rozvinutá tak, aby AFCA pomáhala lidem na 
ZÚ v zahraničí a zároveň aby jí ambasády 
samotné ve vlastním zájmu spokojenějších 
zaměstnanců usnadňovaly komunikaci. 

Členy AFCA jsou partneři/ky 
(manželé, manželky, registrovaní partneři 
obou pohlaví) zaměstnanců MZV, včetně 
ovdovělých, důchodců, partnerů 

zaměstnanců s časově omezenou smlouvou i 
vyslaných zaměstnanců jiných ministerstev, 
kteří pracují na ZÚ. Letos je jich 360. 

Fungování asociace je financováno z 
členských příspěvků, z podpory MZV (letos 
24.400 EUR) a ze sponzorství (za reklamu.) 
AFCA má na MZV k dispozici 2 kanceláře s 
potřebným technickým a elektronickým 
zázemím, otevřené třikrát týdně, a jednoho 
koordinátora na poloviční úvazek, jehož plat 
je hrazen z roční subvence MZV. Ta je také 
jednou z největších starostí AFCA 
v poslední době. Fungování asociace, 
kontakt s členy a koordinace práce je na ní 
závislá, jelikož výše platu koordinátora 
určuje jeho pracovní dobu. Částka byla 
v letech 2102 a 2013 podstatně snížena a 
tudíž i přítomnost koordinátorky klesla z 5 
dnů v 2011/12 na 3 dny týdně. Znamená to 
snížení kvality služeb a komunikace 
s rodinami zaměstnanců. Letos byla 
subvence zachována v loňské výši a nezbývá 
než doufat, že nehrozí další škrty 
v budoucnu. 

Dynamicky fungují webové stránky 
asociace, na kterých je možno získat 
informace o organizaci samotné, o 
výjezdech, přípravě na ně i řešení problémů 

Vedení AFCA 

 
Zasedání vedení AFCA
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po návratu domů (brožury ke stažení), o 
kontaktních osobách na ZÚ, lze se spojit s 
koordinátorem AFCA, vybrat si z programu 
domácích akcí, přihlásit se k odběru 
Zpravodaje (Lettre d´information) apod. 

Třikrát ročně vychází v 900 ks 
barevný časopis Carnets de l´AFCA. V 
adresáři AFCA jsou všichni velvyslanci. 
Kontaktní osoby na některých ambasádách 
připravují místní průvodce pro nově 
přijíždějící rodiny s informacemi všeho 
druhu tak, aby jim usnadnily adaptaci v 
novém prostředí. 

AFCA pořádá různorodé pravidelné 
akce: měsíční tématické schůzky otevřené 
všem zájemcům; návštěvy historických, 
kulturních a dalších památek a institucí v 
Paříži a okolí; Den mobility pro vyjíždějící 
rodiny spojený s informacemi o misích, 
schůzkami se sponzory asociace o stěhování, 
ubytování v zahraničí, bydlení obecně, 
důchodových nabídkách, finančních 
službách a institucích apod. 
Finanční podpora pro partnery 

Tzv. rodinný příspěvek pobírá každý 
vyslaný úředník MZV za předpokladu, že 
žije v manželství nebo v registrovaném 
partnerství s osobou, jejíž roční příjem 
nepřevyšuje 17.289,25 EUR (k lednu 2014) 
nezávisle na tom, zda je s ním v zahraničí 
nebo ne. AFCA pravidelně připomíná 
partnerům vyslaných zaměstnanců jejich 
právo na tuto částku a již řadu let se snaží 
dosáhnout jejího přímého vyplácení jim, 
nikoli zaměstnancům. Překážkou je 
skutečnost, že je v současné podobě 
příspěvek brán jako kompenzace nákladů v 
zahraničí a tudíž není zdaněn – v případě 
přímé platby další osobě by zdanění 
podléhal. 
Zaměstnávání partnerů 

Během vyslání: Francouzské MZV 
partnerům svých zaměstnanců v zahraničí 
pracovat nebrání. Pokud však chybí 
příslušné bilaterální dohody, znamená to 
stejně jako u nás ztrátu diplomatického 
statusu. Když plat přesáhne určenou částku, 
zaměstnanci je pozastaveno vyplácení 
rodinného příspěvku. Partneři mohou být bez 
ztráty statusu zaměstnáni na ZÚ nebo v 

organizacích zastupujících Francii v 
zahraničí podle příležitostí a svého přání. 
Práci nabízí i síť francouzských škol v 
zahraničí. Existuje dohoda s vydavatelstvím 
průvodců pro cestovatele o zapojení partnerů 
zaměstnanců MZV do aktualizace údajů pro 
novější vydání na základě jejich zkušeností. 
Stejně tak AFCA spolupracuje s cestovními 
kancelářemi na zaměstnávání rodinných 
příslušníků MZV v zemích, kde lze uplatnit 
jejich vnitřní znalost specifického prostředí. 
AFCA podporuje rodinné příslušníky, které 
se hlásí na volná místa v rámci MZV i ZÚ. 
Informace o výběrových řízeních, 
vyhlášených na webu MZV, přeposílá všem 
svým členům stejně jako my. 

Doma: Výsledkem činnosti AFCA je 
smlouva mezi MZV a personální agenturou 
o zaměstnávání rodinných příslušníků po 
návratu ze zahraničí. Dvakrát ročně jsou v 
Paříži a Nantes pořádána setkání na téma 
zaměstnání doma i v zahraničí s účastí 
příslušných agentur. MZV má také dohodu s 
francouzskou agenturou pro podporu 
zaměstnanosti o poradenství různého druhu 
pro vracející se partnery. 

Během vyslání: AFCA považuje za 
svůj největší úspěch posledních tří let 
fungování dohod, vyjednaných a placených 
oddělením pro lidské zdroje francouzského 
MZV se skupinami firem s mezinárodním 
působením. Ty umožňují rodinným 
příslušníkům ucházet se o zaměstnání 
v soukromém sektoru v zahraničí. Poslední 
z těchto dohod je se skupinou CINDEX a 
byla iniciována AFCA. Díky takto vytvořené 
spolupráci našli partneři některých 
zaměstnanců ministerstva práci ve 
stejně zemi, kam byl vyslán jejich choť. 

Partneři-státní zaměstnanci mají 
nárok na neplacené volno po dobu, kdy 
doprovází zaměstnance ZÚ do zahraničí. Ti, 
co nepracují v státním sektoru a vrátí se 
dříve než za 4 roky, mají nárok na podporu v 
nezaměstnanosti. 
Vzdělávání partnerů 

Partneři zaměstnanců MZV mohou 
doma zdarma navštěvovat různá školení vč. 
počítačových a jazykových kurzů (13 
různých jazyků), je jim hrazena i dostupná 
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výuka jazyka v místě vyslání. MZV proplácí 
polovinu nákladů na vzdělání partnerů ve 
“vývozních” oborech jako je výuka 
francouzštiny pro cizince (další úspěch 
AFCA.) Rodinní příslušníci procházejí před 
výjezdem do zahraničí školením. Partneři 
vedoucích ZÚ mají zvláštní instruktáž před 
prvním výjezdem v této funkci. AFCA a 
MZV organizují společná bezpečnostní 
školení. 
Foreign born spouses 

Pro partnery-cizince organizuje MZV 
trojúrovňové kurzy francouzštiny v Paříži i v 
Nantes. AFCA připravuje pravidelnou 
informaci pro vracející se do Francie foreign 
born spouses o změnách v legislativě a 
procedurách týkajících se zdravotního a 
sociálního pojištění, zaměstnání i 
vzdělávání. V roční zprávě pro MZV 
zpracovává AFCA podněty, žádosti a 
potřeby foreign born spouses jako zvláštní 
položku. 
Podpora zaměstnanců a jejich rodin 
Psycholog MZV je k dispozici rodinám 
nejen před odjezdem do zahraničí, ale i 
během něj přes e-mail, telefon nebo 
klasickou poštu. Vyslaní a jejich rodiny 
mohou využít při návratu domů zvláštního 
psychologického i logistického poradenství. 
Za určitých podmínek je touto cestou možné 
i poskytnutí finanční pomoci. MZV na návrh 
AFCA zavedlo bezplatné psychologické a 
právní konzultace pro své zaměstnance, 
jejich partnery a děti v souvislosti s 
francouzským rozvodovým zákonem. Od 
roku 2002 je prostřednictvím MZV možno 
požádat o pomoc i rodinného poradce 
ohledně rozvodových a rozchodových 
problémů. 
Školy a školné 

Během vyslání: Francouzský 
vzdělávací systém zahrnuje velmi dobré 
možnosti vzdělávání v zahraničí. Kromě 
rozsáhlé sítě francouzských škol mimo 
území Francie lze využít i vzdělávání přes 
internet pro děti od nejmladšího 
předškolního věku až do maturity, to vše 
podle jednotných vzdělávacích osnov. MZV 
nabízí zahrnutí podkladů k těmto i jiným 
kurzům do diplomatické pošty.

Školné každý platí z přídavků, o které je 
navýšen příjem vyslaných zaměstnanců 
s dětmi. Jejich výše se odvíjí od životních 
nákladů a školného ve francouzské škole v 
místě postingu a aktualizuje se každý rok. Za 
děti starší 15 let je částka navýšena o 25%. 
Za děti s 80% trvalým postižením, uznaným 
před 21. rokem věku a bránícím nástupu do 
zaměstnání, není příspěvek věkově omezen. 
Je na rodičích, jakou školu pro své potomky 
zvolí a jak s penězi naloží. 

Doma: Rodiny zaměstnanců, které se 
chystají na návrat do Francie, jsou včas 
informovány o možnostech zápisu dětí do 
místních škol, kdy platí většinou pravidlo 
místa bydliště. Žáci z maturitního ročníku se 
hlásí na francouzské VŠ přes k tomu určené 
webové stránky. 

Smlouva MZV se soukromou 
společností provozující mateřské školky 
umožňuje umístění a částečném proplácení 
školného pro děti zaměstnanců z ústředí.  
Zdravotní náklady 

Zaměstnanci francouzského MZV a 
jejich rodiny mají sociální a zdravotní 
pojištění jako každý jiný francouzský občan. 
Většina (přes 90%) vyjíždějících je však 
členy vzájemného pojištění MZV. Výše 
platby se odvíjí od místa pobytu a vzniká tak 
nárok na 90% proplacení veškerých 
zdravotních nákladů. V některých 
destinacích je ovšem zdravotní péče velmi 
nákladná a proto se doporučuje sjednání 
dalšího pojištění, které by aspoň částečně 
pokrylo zbývajících 10%. 

 
Z toho, co víme o francouzské 

asociaci rodinných příslušníků zaměstnanců 
ministerstva zahraničí je znát, že se jedná o 
dobře strukturovanou, velice aktivní 
organizaci s nápaditou a velmi různorodou 
činností, jasným zaměřením a silnou 
motivací. Je potěšením být společně s nimi 
v EUFASA a nechat se inspirovat. 

Margarita Štěpánková 
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30. KONFERENCE EUFASA V ŘÍMĚ 
30. konference EUFASA 
(European Union Foreign 
Affairs Spouses, Partners and 
Family Association) se 
uskutečnila v Římě ve dnech 30. 
března - 1. dubna 2014. 
Hostitelskou asociací byla 
italská ACDMAE. 

Konference je 
vyvrcholením celoroční 
spolupráce jednotlivých 
členských sdružení, delegátů a 
pracovních skupin. Jejím cílem 
je výměna informací mezi 
členskými asociacemi, 
prezentace výsledků práce 
vybraných pracovních skupin, 
diskuse delegátů a plánování aktivit na následující rok. 

Mezi zástupci asociací z 23 členských států EU, SRP reprezentovala paní Martina 
Pometlová. Konference se jako pozorovatelé zúčastnili také paní Zuzana Buriánková, 
manželka velvyslance v Římě a paní Markéta Vohralíková za Personální odbor MZV ČR.  

 Hlavní témata letošní konference můžeme rozdělit do 2 bloků: 
• EUFASA Work and Employment & EUFASA Contemporary Spouses 
• EUFASA Welcome team 

 
EUFASA Work and Employment & EUFASA Contemporary Spouses 

Základní závěr pracovní skupiny je jednoznačný: v současnosti většina rodin nemá 
na výběr mezi jednokariérním a dvoukariérním manželstvím: 

• I když rodina v cizině s jedním příjmem vystačí, při návratu domů potřebuje příjmy 
dva. 

• Nutnost přispívání do důchodového systému představuje imperativ pro zaměstnávání 
manželů a manželek vysílaných pracovníků. 

• Pro udržení kariéry v zahraničí je v některých státech možná jenom dobrovolnická 
činnost, která sice neřeší problém důchodového pojištění, ale aspoň pomáhá udržet 
pracovní návyky a zalátá „díru“ v životopise. 

 
Mezi ministerstvy zahraničních věcí se nejpokrokovějším jeví švýcarské FDFA, které 

v roce 2013 schválilo komplexní koncepční politiku ve vztahu k doprovázejícím osobám. 
FDFA zejména uznává cenný přínos doprovázejících osob v zahraniční službě, definuje 
vztah mezi FDFA a doprovázejícími partnery (včetně definice role doprovázejícího partnera 
a očekávání ze strany ministerstva) a podporuje je v udržení a následování vlastní kariéry. 
Nová opatření v roce 2014: 

• Projekt „Dual career“ (duální kariéra) na podporu zaměstnávání doprovázejících 
partnerů 

• Podpora uzavření bilaterálních smluv o zaměstnávání partnerů diplomatických 
pracovníků 

• Posilnění úlohy a zodpovědnosti vedoucích ZÚ ve vztahu k zaměstnávání partnerů 
vyslaných pracovníků 

Martina Pometlová a Markéta Vohralíková 
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• Zlepšení přímé komunikace FDFA s partnery vysílaných pracovníků 
• Pilotní projekt stáže zkušených partnerů ve federální administrativě 
• Přístup k interním kurzům pro doprovázející osoby 

 
Na straně EUFASA 

byla vytvořena Databáze 
kariérních svědectví, která 
obsahuje příběhy lidí, kteří 
byli úspěšní při udržení 
nebo vytvoření nové 
kariéry během kočovného 
života v zahraničí. 
Hlavním cílem této 
databáze je inspirovat a 
motivovat, dát konkrétní 
příklady a návody, jak je 
možné si kariéru udržet 
nebo znovu vytvořit při 
životě v zahraničí. 
V blízké budoucnosti by 
také měla být přístupná 
databáze pracovních příležitostí v jednotlivých zemích EUFASA. 

 
EUFASA Welcome team 

Cílem Welcome teams je přivítat rodiny diplomatů při příchodu na nové místo 
vyslání; zejména sdílet faktické a praktické informace o životě v daném místě (školy, práce, 
běžný život…) a pomoci v navázání osobních vztahů. 
Konkrétní výsledky pracovní skupiny: 

• „Post reports“ – praktické zprávy o životě v následujících destinacích (obdobné 
našim Zprávám o misích, avšak vypracované domácím týmem): Budapešť, Dublin, 
Helsinky, Lisabon, Madrid, Maskat, Stockholm, Talin. Tyto zprávy jsou 
k dispozici členům EUFASA (t.j. i členům SRP), jejich počet se v budoucnu bude 
zvyšovat, je možné přispět zprávou z Prahy nebo i jiné světové destinace.  

• V  roce 2013 proběhlo skupinové přivítání rodin diplomatů přijíždějících do 
některých z výše uvedených destinací, organizované lokální asociací, členem 
EUFASA (např. Lisabon). V jiných městech lokální sdružení (např. v Římě 
ACDMAE) organizuje pravidelné kulturní a poznávací aktivity pro členy 
diplomatického sboru. 

• Online portál „Diplomatic virtual community“, který bude obsahovat všechny 
informace jako výše uvedené Post reports + možnosti interakce mezi členy 
diplomatické komunity. Design stránky pro Řím byl zaplacen italskou asociací 
ACDMAE, předběžné datum spuštění: 4. čtvrtletí 2014. Pro jiné město je možné 
adaptovat italskou stránku (několikanásobně nižší cena). 

• Za zmínku stojí také aktivita Montrealské pobočky LESA (Local Expatriate Spouse 
Associacion – původně sdružující rodinné příslušníky zaměstnanců jednotlivých 
agentur OSN, v Montrealu však otevřená pro všechny členy diplomatické a 
business komunity). MTL LESA kromě faktických a praktických informací 
poskytuje také možnosti networkingu a praktickou pomoc při hledání práce pro 
partnery vyslaných pracovníků. 
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Doporučení pro evropská MZV, vzešlá z jednání na konferenci EUFASA 
Každoroční konference EUFASA pro SRP představuje zdroj velmi cenné inspirace pro naše 
další aktivity. Informace o praktikách v zahraničí používáme na podporu našich iniciativ a 
snažíme se o zprostředkování informací i našemu MZV. Součástí komunikace je také 
závěrečné doporučení pro evropská MZV, které sumarizuje dopis letošní prezidentky 
EUFASA, předsedkyně italské ACDMAE, Francescy Vattani. Za SRP jsme tento dopis 
odevzdali ministru zahraničních věcí L. Zaorálkovi a generálnímu sekretáři V. Zavázalovi a 
pro čtenáře Zpravodaje ho uvádíme v plném znění. 

 
H.E. 
The Minister of Foreign Affairs 
H.E. 
The Secretary General 
Ministry of Foreign Affairs 
 

Rome, May 30, 2014 
 
Your Excellences, 

On behalf of the 24 members of the European Union Foreign Affairs Spouses, 
Partners and Family Association the Italian Chair wishes to inform you about the principal 
topics of the XXX EUFASA Conference held in Rome March 30 to April 1, 2014. 

1. A research on “Children with Special Education Needs” (SEN) concluded that  
families in the diplomatic service having children with Special Education Needs 

(SEN), face more challenges than families without. Foreign countries may not be able to 
provide required expertise, while international schools are not obliged to accept SEN 
children.  

It is therefore recommended that the Administrations of the Ministries of Foreign 
Affairs, together with the families in these circumstances, carefully research SEN facilities 
before deciding on a new posting. 

2.  Concerning “Work and Employment of spouses/partners” two aspects were 
examined. First, health insurance provided by the Ministry of Foreign Affairs to 
spouses/partners when working while posted abroad. Second, spouses/partners efforts to 
pursue a career besides constant transfers, testified through several profiles (private and 
public sector, self-employed and portable careers). 

Recommendations: it is extremely important to consider spouses and partners' 
aspirations regarding employment opportunities when posted abroad. 

- More bilateral working agreements are a must; 
- EEAS and EU Missions should offer their open positions to their own 

spouses/partners and to other Missions' spouses/partners by formalizing an 
agreement and signing a Memorandum of Understanding (MoU) amongst 
themselves; 

- the issue of pensions/retirement allowances is of great importance: spouses/partners 
should be able not to lose their pension rights when abroad; 

- moreover, every spouse and partner should be able to work abroad without danger of 
losing their Ministry of Foreign Affairs health insurance. 
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 3. Testimonies of “Contemporary Diplomatic Spouses/Partners” were presented 
and confirmed that in order to have a high quality, reliable, efficient, hardworking and 
committed foreign service, the family, and more specifically, the spouse/partner play a 
crucial role and are a value-added owing to their growing professional skills. 

 It is therefore recommended : 
- to acknowledge the role of the spouses/partners in the diplomatic life, offering them 

defined positions within the Diplomatic Missions; 
- to support spouses/partners career path (through legislative and other measures) 

recognizing and promoting the importance of the role played by the contemporary 
diplomatic spouse/partner.  

 4. At last, the EUFASA “Think Tank”, studying the future of this Organization and 
in order to improve its member Associations efficacy, has decided to investigate its legal 
recognition in the framework of EU Institutions, to enhance its voice in the decision-making 
process on the conditions of spouses/partners and families in the diplomatic service.  

 
 As the nature of diplomatic work is changing, the status of spouses has to change too. 

EUFASA´s aim is to help shape diplomatic life.  
 Therefore we take this opportunity to inform you about issues concerning 

spouses/partners and to propose feasible solutions leading to possible reforms and enable 
Administrations to move forward on a broader national and European level. 

 We would very much appreciate if you could consider our recommendations and give 
us your feedback to enable us to plan follow-up action for our next Conference, to take place 
in Riga in Spring 2015. 

 
On behalf of EUFASA, with best regards, 

 

 Francesca Vattani 
 President ACDMAE 
 EUFASA Chair 2013-2014 
 

The reports presented at the Rome 2014 Conference are available on the EUFASA public 
website www.eufasa.org. 
 

MATEŘSKÁ ZAMĚSTNANKYŇ MZV V ZAHRANIČÍ – POKRAČOVÁNÍ 
Ve Zpravodaji č. 8 (březen 2013) jsme vás seznámili s tehdy novým nařízením PAM o 
čerpání mateřské dovolené zaměstnankyň v zahraničí (TIC č.j.: 454248/2012 – PAM) ze 
dne 2.10.2012. Tento TIC vzbudil nemalý a nutno říci i velmi rozhořčený ohlas. 
Vzhledem k tomu, že mateřská dovolená se týká nejen zaměstnankyň samých, ale celé 
rodiny, i nadále se zajímáme o tuto problematiku a budeme vás informovat, jak se záležitost 
vyvíjí. 

Podle zmíněného nařízení se mateřská dovolená nezapočítávala do standardní doby 
vyslání a při jejím čerpání v zahraničí zaměstnankyním od data nástupu na mateřskou 
dovolenou nenáležela náhrada zvýšených životních nákladů (NZŽN) ani jiná plnění (užívání 
služebních bytů a mobilních telefonů, náhrada výdajů spojených se školní docházkou dítěte 
atp.) Zjednodušeně řečeno: Zaměstnankyně, která na výjezdu otěhotněla, měla tedy při 
nástupu na mateřskou dovolenou odevzdat služební byt, odhlásit dítě (či děti) ze školy, a 
vrátit se domů.(Platit bydlení, chod rodiny i školné pouze z mateřských dávek vyplácených v 
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CZK je totiž velmi nereálné.) Po minimálně 14 týdnech (zákonná nejkratší možná doba 
mateřské dovolené) tuto anabázi pak absolvovat znovu, opačným směrem. Nebo měla 
možnost těchto 14, popřípadě 28 týdnů zůstat v zahraničí a platit služební byt a školné z 
vlastních zdrojů. 

S tímto nařízením opakovaně vyjadřovali nesouhlas jak samotné zaměstnankyně, tak i 
odbory, naše sdružení a další. Např. LPTP (Odbor lidských práv a transformační politiky 
MZV) opakovaně upozorňoval na nesoulad vnitřních norem a zásad uplatňovaných 
zaměstnavatelem při čerpání mateřské dovolené se závazky České republiky vyplývajícími z 
Úmluvy OSN4 o odstranění všech forem diskriminace žen. 

Celá situace vyvrcholila podáním stížnosti (týkající se situace zaměstnankyň 
Ministerstva zahraničních věcí ČR vyslaných k výkonu práce do zahraničí, které nastupují na 
mateřskou dovolenou) k Evropské komisi. 

Evropská komise (EK) se obrátila prostřednictvím systému EU Pilot na Českou 
republiku s žádostí o vysvětlení a poukazovala na nesoulad daného řešení se Směrnicí Rady 
92/85/EHS5.  
Cituji z této zprávy: 

Podle článku 11 Směrnice Rady 92/85/EHS musí být zaměstnankyním na mateřské 
dovolené zajištěno zachování odměny za práci nebo odpovídající dávky. Dávka se považuje 
za odpovídající, jestliže zajišťuje příjem nejméně rovnocenný tomu, jaký by měla dotyčná 
zaměstnankyně v případě nemoci... 

Podle čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/54/ES5 (přepracované znění) „nesmí 
docházet k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, pokud jde o … podmínky 
zaměstnání a pracovní podmínky…“ 

Zdá se, že pokud jde o tuto skupinu zaměstnanců, objevuje se v české praxi několik 
problémů. 

• co se týče požadavku na odpovídající výši peněžité pomoci v mateřství, žena obdrží 
odměnu a dávky nižší než muž či žena za prvních 30 dní pracovní neschopnosti a 
případně i poté; 

• pokud žena obdrží pouze peněžitou pomoc v mateřství bez dalších zmíněných 
náhrad, je v takovém případě opravdu reálné, aby nastoupila na 14 týdenní 
mateřskou dovolenou, je-li vyslána do zahraničí? Právo zaručené článkem 8 musí 
být možno uplatňovat v praxi. Pokud se očekává, že se zaměstnankyně během 
mateřské dovolené do České republiky vrátí, je takový návrat skutečně reálný? 
Jestliže má například zaměstnankyně další děti, které jsou povinné školní 
docházkou, může je v praxi na 14 týdnů odhlásit ze školy a přestěhovat do jiné 
země? A dále, je proveditelné na 14 týdnů přestěhovat celou domácnost a rodinu? 

• nevzniká-li ženám na mateřské dovolené nárok na tuto náhradu, jak je podle názoru 
České republiky dodržen či. 14 odst. 1 písm. c) přepracovaného znění směrnice a 
požadavek zákazu diskriminace, pokud jde o „pracovní podmínky"?… Vzhledem k 
tomu, že ženy vyslané k výkonu práce do zahraničí ztratí status vyslaného 
zaměstnance a v důsledku toho jim jsou z důvodu mateřství odebrány po dobu 

                                                                 
4 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1979. Obsahuje 
preambuli a 30 článků, které definují, co všechno představuje diskriminaci žen. Navrhuje také postupy, 
jak tuto diskriminaci na úrovni jednotlivých států odstranit. Přijetím Úmluvy se státy zavazují provést 
řadu opatření k odstranění diskriminace žen ve všech formách. 
5 Směrnice 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. 
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mateřské dovolené uvedené náhrady, se zdá, že se jedná o přímou diskriminaci na 
základě pohlaví… 

Konec citace 
 
V reakci na tyto výtky EK provedlo MZV některé změny v Pracovním a Platovém 

řádu a nově definovalo pravidla pro čerpání MD v zahraničí (Sdělení ředitelky PAM č. 
5/2014). Změna při čerpání mateřské dovolené spočívá v tom, že těhotné zaměstnankyni s 
pravidelným pracovištěm v zahraničí, která hodlá čerpat mateřskou dovolenou v tomto místě 
(a oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději deset týdnů před očekávaným porodem svému 
nadřízenému a PERS), bude po dobu třiceti dnů čerpání mateřské dovolené poskytována 
náhrada zvýšených životních nákladů. 

Touto úpravou se sjednocují podmínky nároku na náhrady zvýšených životních 
nákladů při mateřské dovolené a pracovní neschopnosti v zahraničí. Zároveň se tímto 
sdělením ruší Sdělení ředitelky PAM č. 8/2012 ze dne 2. 10. 2012. 
Co znamená tato změna v praxi? 

Při čerpání mateřské dovolené 
v místě pravidelného pracoviště v 
zahraničí náleží zaměstnankyni MZV 
peněžitá pomoc v mateřství 
vyplácená Českou správou sociálního 
zabezpečení, dále jí bude poskytnuta 
výplata NZŽN v trvání do 30 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů. 

Po dobu čerpání mateřské 
dovolené je zaměstnankyně na MZV 
zařazena v mimo evidenčním stavu, 
což znamená, že netrvá její vyslání 
na systemizované místo v zahraničí. 
Po dohodě odborů PERS a PAM se 
však formální odvolání a následné 
nové vyslání v těchto případech neprovádí. 

Pracovnici, která v průběhu výkonu práce na ZÚ odejde na mateřskou dovolenou, lze 
i po uplynutí 30 dní na její žádost umožnit užívání dosavadního služebního bytu za 
podmínky úhrady 100 % podílu z výše měsíčního nájemného ze soukromých prostředků a 
dále úhrady podílu na spotřebě energií a službách. Stejný podíl na spotřebě energií a službách 
je povinen uhradit za každého rodinného příslušníka, který po uvedenou dobu byt neopustí a 
bude jej nadále užívat. 

Pokud si zaměstnankyně nepožádá o čerpání rodičovské dovolené, bude po skončení 
mateřské dovolené zařazena na své původní pracovní místo v zahraničí. 
Stanovisko SRP k tomuto řešení 

Myslíme si, že změna v čerpání mateřské dovolené zaměstnankyň v zahraničí není 
dostatečná. 

Vzhledem k ustanovení Zákoníku práce §195, ods.5 o minimální délce 14 týdnů 
mateřské dovolené zaměstnankyně, se domníváme, že by předpisy MZV toto ustanovení 
měly respektovat a na tuto dobu by měly umožnit (v případě jejich volby) setrvání 
zaměstnankyně a jejích rodinných příslušníků v místě vyslání s možností pokračovat ve 
školní docházce jejich dětí.  

Navrhovaná změna je z pohledu vstřícné rodinné politiky vůči zaměstnancům 
nelogická a z efektivního managementu lidských zdrojů kontraproduktivní. Domníváme, že 
vystěhování služebního bytu, přestěhování zaměstnankyně do ČR na 14 týdnů, pronajmutí 
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nového bytu a vyslání jiného zaměstnance na tuto dobu je v naprosté většině případů pro 
MZV finančně náročnější než placení nájmu za uvedených 14 týdnů. 

Dalším argumentem pro setrvání zaměstnankyně a její rodiny v zahraničí po dobu 
mateřské dovolené je fakt, že přerušení školní docházky dětí v zahraniční škole neznamená 
vrácení již zaplacených finančních prostředků a navíc přestavuje neúměrnou zátěž a 
komplikace pro celou rodinu. 

Na schůzce s panem generálním sekretářem se SRP zavázalo získat informace o 
problematice čerpání mateřské dovolené v ostatních státech EU. Naše zmocněnkyně pro 
EUFASA, paní Margarita Štěpánková, provedla průzkum v rámci EUFASA a výsledek 
zpracovala do tabulky. Ta obsahuje informace o: 

- délce trvání mateřské během vyslání, 
- vlivu mateřské na bydlení, 
- řešení školného pro sourozence, 
- platovém aranžmá. 

Tabulku v celém rozsahu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 
www.mzv.cz/klub (pod „EUFASA a země EU“) a také jsme ji poslali panu Generálnímu 
sekretáři. 
Stanovisko Odborové organizace 

Odborová organizace na toto téma několikrát jednala s  ministrem i generálním 
sekretářem, ale jejich vyjádření ke konečnému řešení ze strany ministerstva se nám 
nepodařilo z důvodu pracovního vytížení představitelů odborů získat. 

Věra Labuťová 
 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
V příštím čísle Zpravodaje se opět můžeme těšit na článek od PhDr. Jitky Kendíkové, 

ředitelky ZŠ a gymnázia J. Gutha-Jarkovského, na některé z témat týkajících se školní 
docházky. 

Dále máme předběžně přislíbený článek od paní Svatavy Ždimerové o zkušenostech s 
nostrifikací vysvědčení z IB studia a paní Renata Greplová, která v současné době pracuje 
na projektu o mezinárodních manželstvích, přislíbila informace z něj pro Zpravodaj.  
Výzva 

Naše cestující děti různého věku často překvapují své okolí zábavnými, moudrými či 
pro situaci nevhodnými, avšak vždy fascinujícími reakcemi a výroky, které vycházejí z jejich 
odlišných zkušeností a pobytu v různém prostředí (zeměpisném, politickém, kulturním.) 

Podělte se o ně, pošlete nám je, rádi je zařadíme do Zpravodaje. Připište k nim také 
krátké vysvětlení o tom, co je způsobilo. 

E-mailová adresa Sdružení je stále stejná: srp.mzv@seznam.cz. 
 

Více příště. 
 



 

 

Pro zaměstnance MZV ČR a jejich rodinné příslušníky vydává 
 SRP - Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV,  

Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, Česká republika 
e-mail: srp.mzv@seznam.cz 

www.mzv.cz/sdruzeni 
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