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Vážení čtenáři, 

 právě držíte v rukou druhé číslo 
Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků 
zaměstnanců MZV (SRP). Věřím, že alespoň 
někteří z vás už o působení Sdružení SRP 
slyšeli nebo četli. Pokud ne, máte možnost 
se s naší činností seznámit prostřednictvím 
tohoto Zpravodaje. 

 Zpravodaj SRPu vychází dvakrát 
ročně a v tištěné podobě ho distribuujeme na 
všechny naše ZÚ a také na MZV. Kromě 
toho si ho můžete prohlédnout či stáhnout na 
webových stránkách www.mzv.cz/klub. 

Každé číslo Zpravodaje má své 
stěžejní téma. V minulém čísle to bylo 
studium dětí, hlavním tématem tohoto čísla 
jsou partneři v zahraničí. Kromě toho zde 
naleznete i další informace o našich 
aktivitách, zkušenosti a rady, které by se 
Vám snad mohly při dlouhodobých 
výjezdech do zahraničí hodit.  

Z obsahu toho čísla bych ráda 
upozornila na krátký článek o smlouvě mezi 
MZV a SRP, která byla začátkem listopadu 
konečně podepsána, stať Pozdě bycha honit 
vám připomene, na co nezapomenout , když 
vaše děti studují v zahraničí a naleznete zde i 
informace o XXV. konferenci Eufasa, kterou 
jsme pořádali v dubnu tohoto roku v Praze.  

Pro zajímavost a zpestření uvádíme v 
každém čísle Zpravodaje jeden zážitkový 
článek z nevšedního zahraničního pobytu. 

Chtěli bychom, aby vám Zpravodaj 
přinášel zajímavé a užitečné informace, a 
proto uvítáme, když nám napíšete svoje 
návrhy, o čem bychom měli psát, případně 
pošlete svoji zkušenost, radu  nebo informaci 
na naši adresu srp.mzv@seznam.cz .  

Tématem příštího čísla bude 
zdravotní péče, takže pokud mátě nějaké 
náměty, čekáme na ně. 
Věra Labuťová 
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ČASTO JSEM SE SETKÁVAL SE ZÁVISTÍ 
Rozhovor s Bohuslavem Kahle, dlouholetým ředitelem PAM (odboru práce a mezd)

Pracoval jste řadu let jako ředitel PAM, 
zabýval jste se tedy i postavením partnerů 
pracovníků MZV vyjíždějících na 
zastupitelské úřady. S jakými hlavními 
problémy jste se potýkal při posuzování 
jejich situace? 
 

Pracoval 
jsem na MZV 
od července 
1994, tedy krát-
ce po tom, kdy 
bylo schváleno 
nařízení vlády 
č.62/1994 Sb., 
které přineslo 
zásadní zlepše-
ní příjmů za-
městnanců 
MZV, vykoná-
vajících práci v 
zahraničí včetně 
zabezpečení jejich rodinných příslušníků.  

Mým úkolem bylo vypracovat 
prováděcí vnitřní předpisy k této obecné 
právní úpravě a zavést ji do každodenní 
praxe. Po určité době všeobecné euforie z 
několikanásobně vyšších příjmů 
zaměstnanců v zahraničí se - tak jak to je 
vlastní lidské povaze – začaly vyskytovat 
požadavky na vyšší a další náhrady spojené 
s pobytem v zahraničí. Postupně se je v 
souladu s finančními možnostmi MZV 
dařilo naplňovat, např. zvyšováním četnosti 
placených cest na dovolenou zaměstnanců i 
jejich rodinných příslušníků. 

Nejhorším rokem v mé práci na MZV 
byl rok 1998, kdy ministerstvo práce a 
sociálních věcí prosazovalo zrušení celého 
tohoto nařízení s tím, že česká koruna je 
směnitelná a tudíž ze svých korunových 
platů si zaměstnanci v zahraničí mohou 
hradit i své běžné výdaje a na zvýšené 
náklady jim bude poskytováno stravné jako 
při zahraničních pracovních cestách, tedy 
všem stejně – velvyslanci jako 
domovníkovi. Nehledě na odborné 

nedostatky tohoto návrhu šlo o prostou 
lidskou závist, se kterou jsem se setkával i 
později při jednáních na ústředních orgánech 
státní správy nebo např. s odbory. Přesto se 
podařilo toto nařízení zachovat a dokonce i 
vylepšit. Např. o cesty dětí v ČR, 
ponechaných v péči např. prarodičů, za 
svými rodiči do zahraničí v době prázdnin. 

Velkým úspěchem bylo prosazení 
možnosti platit si na důchodové 
zabezpečení, i když občan nepracuje. 
Původně po dobu do deseti let, nyní i déle. 
Neustále jsem narážel na názor „důchod jen 
za vykonanou práci“. Takže prolomení 
tohoto tabu bylo přínosem pro všechny 
občany, nejen nepracující rodinné 
příslušníky zaměstnanců MZV.  

Co se mi nepodařilo, je hromadné 
připojištění na zdravotní výdaje v zahraničí 
z prostředků MZV. Tak to funguje skoro 
všude v zahraničí včetně Slovenska. 
Převládl argument, že zaměstnanci MZV 
mají dostatečný valutový příjem, aby si toto 
připojištění léčebných výloh zaplatili ze 
svých prostředků. Před více než rokem se 
snad otevřela cesta k řešení tohoto problému 
tím, že jsme do zákona o rozpočtových 
pravidlech prosadili, že i organizační složka 
státu bude moci hromadně pojišťovat své 
zaměstnance, pokud tak stanoví nějaký 
právní předpis. Do novely zákoníku práce se 
to nepodařilo prosadit, tak snad až do 
nového nařízení vlády o náhradě výdajů 
zaměstnanců v zahraničí, které bude muset 
být vydáno nejpozději s přechodem ČR na 
euro. 
Ještě se vrátím k důchodovému pojištění. 
Nikdo nezpochybňuje fakt, že diplomat 
venku pracuje lépe, pokud je s rodinou. 
Partner je však „trestán“ tím, že si musí 
platit ze svého právě důchodové pojištění. 
Není to diskriminace? 

MZV chtělo i toto platit za rodinné 
příslušníky vyslaných zaměstnanců. Nikoli 
proto, že by vyslaní zaměstnanci na to 
prostředky neměli, ale z principu, neboť jde 
o vyslání v zájmu státu. Nikdy to neprošlo a 
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v současné ekonomické krizi to také 
neprojde. Nezbývá tedy než preferovat 
zaměstnání rodinného příslušníka na ZÚ 
spojené s důchodovým pojištěním. 
V poslední době vzbudilo jistý rozruch 
rozhodnutí, které komplikuje vyplácení 
záloh při příjezdu na ZÚ. Dříve to byla 
standardní procedura, dnes je třeba o 
zálohu žádat a není jisté, zda ji dotyčný 
pracovník, resp. jeho rodina dostane. Co 
o tom soudíte? 

O žádném rozhodnutí v tomto smyslu 
nevím. V Platovém řádu MZV, který jsem 
vypracoval již v roce 2001, bylo uvedeno, že 
při nástupu výkonu práce u ZÚ se náhrada 
zvýšených životních nákladů může na 
základě žádosti poskytnout zálohově ve výši 
stanovené PAM, maximálně však ve výši 
1,5násobku náhrady zvýšených životních 
nákladů. To je v souladu se zákoníkem 
práce, který dokonce u pracovních cest 
nařizuje poskytnout zaměstnanci zálohu, 
pokud se se zaměstnancem nedohodne, že 
záloha nebude poskytnuta. U náhrad 
životních nákladů pro přeložení do zahraničí 
to zákoník práce samostatně neřeší, ale i zde 
se jedná o druh cestovních náhrad. Osobně 
si myslím, že žádost zaměstnance je na 
místě, protože řada lidí má valut dost ještě 
ze svého předchozího působení v zahraničí a 
tudíž žádnou zálohu nepotřebuje. 
Obecně sice vládne přesvědčení, že 
pracovník v zahraničí je finančně dobře 
zajištěn. Přesto mohou nastat situace, kdy 
se ocitne v nouzi (dopravní nehoda a 
následná platba v nemocnici, úmrtí 
vyslaného pracovníka a následné 
zablokování všech jeho účtů). Neměla by 
být v příslušných  předpisech zakotvena 
možnost půjčky od MZV? 

Uvažovali jsme o tom. Striktně to 
však bylo ministerstvem financí odmítnuto s 
tím, že státní rozpočet není žádná záložna 
nebo banka, která poskytuje půjčky. Jediné 
možné půjčky jsou z FKSP. Nezbývá tedy 
našim zaměstnancům a jejich rodinným 
příslušníkům nic než doporučení, aby si pro 
vámi uváděné případy našetřili určitou 
rezervu, jinak nezbude nic jiného než si 

vypůjčit od místní banky, české banky nebo 
od spoluzaměstnanců či příbuzných a 
známých. 
Občas na stejný úřad vyjedou současně 
zaměstnanci MZV – rodinní příslušníci. 
Někde – zejména na malých úřadech – 
nevadí, že jsou si přímo podřízeni. Jinde – 
třeba v Evropě – je to problém a zkušený 
kmenový pracovník MZV pak je „osobou v 
domácnosti“. Nestálo by za úvahu vyjasnit 
takové situace a preferovat možnost 
zaměstnat oba? 

Moje preference při obsazování míst 
na ZÚ byla vždy stejná: 1) rodinný 
příslušník, 2) místní síla, 3) další vyslaný 
zaměstnanec. Je to logické i z ekonomického 
hlediska: i rodinnému příslušníku, který 
nepracuje, hradíme nezbytné zdravotní 
výdaje, cesty do ČR a zpět atd. Při jeho 
zaměstnání se mu odpracovaná doba 
započítává do nároku na důchod a MZV 
celkově ušetří prostředky. Je ovšem 
pravdou, že někteří vedoucí ZÚ tento názor 
nesdílejí a požadují další a další vyslané 
zaměstnance, což je samozřejmě finančně 
velice nákladné. Je ale správné, že rodinní 
příslušníci nemohou být zařazeni ve 
funkcích tak, aby jeden byl podřízen 
druhému nebo podléhal jeho přímé kontrole. 
Výjimku může dát finanční ředitel. 
Není už trochu přežitkem zásada, že 
partner vedoucího ambasády nesmí na ZÚ 
pracovat? 

To je věčná otázka, na kterou 
nemohu objektivně odpovědět, neboť jsem 
sám na ZÚ nikdy dlouhodobě nepracoval. 
Po dlouhých diskusích se kolegium ministra 
přiklonilo k tomu, že zakázalo zaměstnat 
manželku (manžela) vedoucího ZÚ ve 
funkci velvyslance, nikoliv u generálních 
konzulů. To se promítlo do Pracovního řádu. 
Tato otázka se opět otevřela na užším vedení 
asi před 3 roky a PERS zjišťoval přes ZÚ, 
jak je tato problematika upravena ve světě. 
Je to zhruba půl na půl – někde se nesmí 
zaměstnat partner vedoucího ZÚ nikdy, 
někde se souhlasem ústředí ano, pokud se 
jedná o vhodnou práci. Podle mého názoru 
by manželka velvyslance na velkých ZÚ 
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zaměstnána být neměla a měla by se věnovat 
reprezentační a charitativní činnosti, 
případně osvětové činnosti. 
Často partneři ale zůstávají raději v ČR. 
Dát v zaměstnání výpověď a pak za čtyři 
roky obtížně po návratu hledat práci, to 
není radostná perspektiva. Proč nevytvořit 
databázi např. volných míst ve státní 
správě, z níž by mohli čerpat partneři 
vracející se ze zahraničí? 

Při tvorbě nového zákoníku práce 
jsem usiloval o to, aby opět byla zavedena 
povinnost zaměstnavatelů uvolnit partnera a 
poskytnout mu neplacené volno při 
zachování pracovního poměru. Bylo to 
všemi zainteresovanými stranami včetně 
odborové ústředny zamítnuto s tím, že v 
tržním hospodářství toto nelze od 
soukromých zaměstnavatelů požadovat. Ve 
státní správě by to možné bylo, ale kdo by 
přinutil úřady a instituce, aby to dodržovaly? 
Generální ředitelství státní správy máme 
pouze na papíře a účinnost zákona o státní 
službě v nedohlednu. Já jsem aspoň psal 
doporučující dopisy, někdy to pomohlo, 

 záleželo na vůli zaměstnavatele 
partnera. 
Nastoupil jste nyní jako externí poradce 
MZV pro pracovněprávní a mzdové věci. 
Budete doporučovat nějaká opatření 
týkající se i rodinných příslušníků? 

Mnoho let jsem věnoval přípravě 
zákona o státní službě, který zahrnoval i 
zahraniční službu. Tento právní předpis, 
pokud by byl uveden v účinnost, by mohl 
lépe reagovat na potřeby rodinných 
příslušníků zaměstnanců. MZV usiluje v 
důsledku oddalování účinnosti tohoto 
zákona o samostatný zákon o zahraniční 
službě, což však bude velice obtížné.  

Považuji za vhodné docílit přijetí 
nařízení vlády o odchylkách ze zákoníku 
práce pro práci v zahraničí. Mj. jde o 
opětovné uzavírání pracovních poměrů 
rodinných příslušníků na dobu vyslání jejich 
partnera. Dále se budu podílet na přípravě 
právního předpisu upřesňujícího vysílání 
našich zaměstnanců do diplomatické služby 
EU (ESVA), což jistě zahrne i otázku 
rodinných příslušníků.   (Roman Krasnický) 

  
BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ 

Vážení přátelé, je naší milou povinností vás informovat, že se rodina 
předsedkyně SRP, Karolíny Sieglové, rozrostla o krásnou zdravou holčičku 
Jasmínku, která se narodila v nemocnici u Apolináře 26.9.2009, vážila 2,95 kg 
a měřila 48 cm. Oběma rodičům upřímně gratulujeme. Po dobu, kdy bude 
Karolína na mateřské dovolené, ji bude ve funkci referentky SRP zastupovat 
Jana Winklerová.  

Výbor SRP děkuje velvyslankyni PhDr. Markétě Šarbochové  za podporu a spolupráci 
se Sdružením v období, kdy vykonávala funkci ředitelky PERS, a zároveň přeje hodně štěstí 
na postu velvyslankyně ČR v Portugalsku. 

 
NOVÝ VÝBOR SDRUŽENÍ
Od prosince 2009 pracuje výbor v novém složení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolína 
Sieglová 

předsedkyně 

Ivana 
Mazouchová 

místopředsedkyně 

Roman 
Krasnický 

 

Renata 
Greplová 

Věra 
Labuťová 
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Další funkce, které nejsou spojené s členstvím ve výboru SRP: 
 
Martina Lazarová, 
zmocněnkyně SRP pro EUFASA 

 Jana Winklerová 
Externí referentka SRP na PERS MZV. Její kancelář 
číslo 431 se nachází ve 4.patře, telefonické spojení je 

224 18 2712. Úředním dnem zůstává jako dosud středa. 
 

 
Děkujeme bývalým členkám výboru Andree Bálkové a Sabrině Sečkové, které odstoupily 
z důvodu odjezdu do zahraničí, za jejich aktivitu a spolupráci. 
 

 
PARTNEŘI A ÚŘAD 
Co najdeme v předpisech ministerstva zahraničních věcí 

Postavení partnerů v zahraničí určuje několik základních dokumentů: Pracovní řád 
MZV, Směrnice o pracovních a jiných cestách, Platový řád MZV, okrajově i Směrnice o 
najímání, přidělování, vybavování a užívání služebních bytů v zahraničí a Směrnice o péči o 
zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků . 

V tomto čísle Zpravodaje se budeme zabývat prvními čtyřmi směrnicemi, Směrnici o 
péči o zdraví si představíme v příštím čísle. 

 
Pracovní řád 

explicitně zmiňuje partnery a rodinné příslušníky ve dvou článcích (3 a 15). V prvním 
se konstatuje, že „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“. Existuje ovšem možnost výjimky, kterou povoluje 
generální sekretář ministerstva. V případě velvyslanců o výjimce rozhoduje ministr. 

V druhém článku se řeší otázky spojené se zaměstnáním partnerů. Ti mohou na 
zastupitelských úřadech zastávat volná pracovní místa nediplomatického charakteru s 
přihlédnutím k jeho kvalifikaci, schopnostem, věku a zdravotnímu stavu. Rodinný příslušník 
může uzavřít pracovní poměr se zastupitelským úřadem, ale může uzavřít pracovní poměr i s 
místním zaměstnavatelem. V tom případě je vyslaný pracovník MZV povinen zajistit 
předchozí písemný souhlas vedoucího ZÚ s uzavřením pracovního poměru rodinného 
příslušníka. Pokud se změní podmínky, může být souhlas se zaměstnáním rodinného 
příslušníka písemně odvolán. 

Před výjezdem uzavírá rodinný příslušník dohodu s MZV, v níž se mj. MZV zavazuje 
vybavit ho příslušnými osobními a cestovními doklady a uhradit náklady za lékařské 
prohlídky před výjezdem, během pobytu a po návratu ze ZÚ. Po dobu pobytu rodinného 
příslušníka na ZÚ bude MZV poskytovat vyslanému zaměstnanci náhradu výdajů na cesty 
rodinného příslušníka do ČR a zpět a náhradu nákladů léčebného podle obecně závazných a 
vnitřních předpisů (Směrnice o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků). 
Naproti tomu se rodinný příslušník zavazuje, že v případě svého úmyslu nechat se zaměstnat 
u místního zaměstnavatele, bude předem informovat vedoucího ZÚ a vyčká na jeho 
stanovisko, v případě nesouhlasu toto zaměstnání nepřijme. V případě, že MZV odvolá svůj 
souhlas se zaměstnáním rodinného příslušníka u místního zaměstnavatele, je tento povinen 
pracovní poměr ukončit. 
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Směrnice o pracovních a jiných cestách 
upravuje poskytování náhrady prokazatelně vynaložených cestovních výdajů mj. i 

rodinnému příslušníku vyslaného zaměstnance. „Jinou cestou“ se rozumí cesta: 
a) vyslaného zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na dovolenou do ČR nebo 

do třetí země a zpět,  
b) vyslaného zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka ze zdravotních důvodů do 

ČR nebo do třetí země a zpět,  
c) vyslaného zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka v souvislosti s úmrtím 

rodinného příslušníka nebo vlastního rodiče do ČR nebo do třetí země a zpět, 
d) rodinného příslušníka, který následuje vyslaného zaměstnance na ZÚ, ze ZÚ a ze ZÚ 

na ZÚ, 
e) manželky, registrované partnerky za účelem porodu do ČR nebo do třetí země a zpět,  
f) dítěte na návštěvu rodičů v zahraničí a zpět,  
g) dítěte po ukončení studia na zahraniční střední škole do ČR nebo do třetí země. 

V případě zdravotních důvodů je podmínkou pro přiznání náhrady jízdních výdajů 
skutečnost, že se jedná o „nutné a neodkladné lékařské úkony, jejichž provedení je v ČR nebo 
ve třetí zemi ekonomicky a současně medicínsky účelné, nebo se jedná o cestu za účelem 
porodu“. MZV však neposkytne rodinnému příslušníku náhradu jízdních výdajů při cestě do 
ČR nebo do třetí země a zpět ze zdravotních důvodů a za účelem porodu, je-li rodinný 
příslušník připojištěn formou kartového programu MZV, na jehož základě pojišťovna hradí 
nutné a neodkladné lékařské úkony v zemi pobytu. 

Při cestě dítěte na návštěvu rodičů v zahraničí může být náhrada poskytnuta pouze 
jednou ročně. Náhradu jízdních výdajů při cestě dítěte po ukončení studia na zahraniční 
střední škole MZV proplatí, uskuteční-li se návrat dítěte do ČR nebo do třetí země ve lhůtě 
dvou měsíců od ukončení studia na zahraniční střední škole. 

MZV neposkytne rodinnému příslušníku stravné při jiné cestě ani kapesné, pokud 
doprovází zaměstnance MZV při zahraniční pracovní cestě.  

 
Platový řád 

se zabývá náhradou zvýšených životních nákladů, které přísluší zaměstnanci při 
výkonu práce na ZÚ.Výše náhrady se stanoví jako určité, přesně stanovené procento z platu. 
Vyslanému zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu práce na 
ZÚ trvale alespoň na dobu jednoho roku, přísluší tato náhrada zvýšená o 5%. 

Zaměstnanci, jehož manželka nebo manžel nemůže být zaměstnána/zaměstnán na ZÚ 
na místě, které je přiměřené její/jeho kvalifikaci a zdravotní způsobilosti, přísluší náhrada 
zvýšená o 15%. Za přiměřené zaměstnání z hlediska kvalifikace se považuje funkce, pro 
kterou je předepsáno katalogem prací MZV pro ZÚ vzdělání maximálně o 1 stupeň nižší než 
které manželka nebo manžel získala/získal. 

Náhrada zvýšená o 15% se poskytne vždy: 
 vedoucímu ZÚ ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance, 
 zaměstnancům, jejichž manželka nebo manžel pečuje o dítě do 10ti let. 

Zvýšení náhrady vyslanému zaměstnanci nenáleží : 
 po dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi místa výkonu práce u ZÚ 

přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce v evropských zemích a 63 kalendářních 
dnů v běžném roce v mimoevropských zemích. 

 má-li manželka nebo manžel po dobu práce u ZÚ příjem ze závislé činnosti nebo jako 
osoba samostatně výdělečně činná nebo má příjem z titulu nemocenského pojištění. 

Pokud vyslaný zaměstnanec nebo jeho rodinní příslušníci mají výdaje z důvodu 
nemoci nebo úrazu, vzniká vyslanému zaměstnanci nárok na náhradu účelně vynaložených 
léčebných výdajů spojených s léčením v zahraničí.(Podrobněji v příštím čísle Zpravodaje) 
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Rozhodne-li vedení MZV z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků 
vyslaných zaměstnanců, přísluší každému vyslanému zaměstnanci, který nadále plní 
pracovní povinnost u ZÚ, za mimořádná rizika náhrada zvýšená o 20%. Tato zvýšená 
náhrada přísluší vyslanému zaměstnanci ode dne stanoveného v rozhodnutí MZV o evakuaci 
do dne pominutí mimořádného rizika, který určí porada vedení MZV. Doba pobytu 
rodinných příslušníků mimo zemi ZÚ v důsledku evakuace se nezapočítává do dní pobytu 
mimo zemi výkonu práce u ZÚ.  

 
Směrnice o najímání, přidělování, vybavování a užívání služebních bytů v zahraničí 

kromě stanovení podmínek pro přidělování bytů zaměstnancům (a jejich rodinným 
příslušníkům) přeloženým k výkonu práce v zahraničí definuje pojem „rodinný příslušník“ 
(v rámci této směrnice). 

Zastupitelské úřady ČR zabezpečují pro zaměstnance MZV přeložené k výkonu práce 
do zahraničí a jejich rodinné příslušníky přiměřené služební byty a jejich vybavení 
odpovídající jejich pracovnímu zařazení. Tyto služební byty mohou být ve vlastnictví ČR, 
nebo mohou být za podmínek stanovených touto směrnicí najaty na náklady MZV od cizích 
subjektů. 

Pro účely této směrnice se pojmem rodinný příslušník rozumí manžel (manželka), 
registrovaný partner (partnerka) dle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 
115/2006 Sb.) a dítě vyslaného zaměstnance nebo jeho manželky (manžela), resp. 
registrovaného partnera (partnerky), ve věku do 26 let, pokud se souvisle připravuje na 
výkon povolání a pokud bude žít s vyslaným zaměstnancem ve společné domácnosti v místě 
přeložení, příp. další rodinní příslušníci, kteří zaměstnance následují do místa přeložení na 
náklady MZV podle příslušných směrnic MZV. Za žití ve společné domácnosti v místě 
přeložení se pro účely této směrnice považuje společný pobyt v této domácnosti po dobu 
delší než 183 dní v roce.   

Roman Krasnický, Věra Labuťová 

 
JAK NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ V ZAHRANIČÍ? 
Nalézt odpověď na tuto otázku, to bylo jedním z hlavních témat letošní konference EUFASA. 

Referát na toto téma přednesla Frédérique Zehnder-Mérot ze Švýcarska a hlavní 
myšlenky této přednášky již zmínila Martina Lazarová v článku o konferenci EUFASA v 
Praze. 

Ale EUFASA se tímto tématem zabývala již v minulých letech, na Workshopech 
předešlých konferencí se účastníci dohodli, že zástupci z jednotlivých zemí vypracují 
seznamy webových stránek s vyhledáváním pracovních příležitostí. Na základě těchto 
podkladů vznikl komplexní dokument EUFASA’S DIRECTORY OF EUROPEAN JOB 
SEARCH WEB SITES, který můžete nalézt na CD v příloze tohoto čísla Zpravodaje. 

 
 
Z RODINNÉHO ALBA 
V této rubrice chceme zveřejňovat nevšední příběhy rodin zaměstnanců MZV, ukázat na to, 
s jakými starostmi zápolí při pobytu v zahraničí i doma. Pokud i vy máte zajímavou 
zkušenost, o kterou se chcete s ostatními podělit, napište nám. Příští číslo chceme věnovat 
problémům zdravotní péče, a proto bychom rádi uveřejnili i profil rodiny zaměstnance 
MZV, který má dlouhodobě nemocné nebo postižené dítě či životního partnera. Prosíme, aby 
se nám rodiny, jichž se to týká a jsou ochotny vyprávět o tom, jak se potýkají s každodenními 
problémy, ozvaly na e-mail: LazarovaMartina@seznam.cz.  
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Jak vlastně vypadá naše typická rodina?  
Otec, živitel rodiny, dělá kariéru na MZV. Jeho zákonitá manželka a jejich společná 

dítka ho s radostí a bez reptání následují po celém světě. Nikdo z nich netrpí dlouhodobou 
nemocí, ani nemá žádné postižení. Všichni mají českou národnost i státní občanství.  

Většina čtenářů alespoň u jedné z uvedených charakteristik musí konstatovat, že se od 
„optimálního“ modelu poněkud odlišuje. Avšak právě tomuto modelu na míru je šitá drtivá 
většina vnitřních předpisů MZV a odpovídá mu i myšlení nejednoho pracovníka logistických 
odborů ministerstva. 

Rádi bychom poukázali na pestrost a různorodost našich rodin a tudíž i problémů, s 
nimiž se v Praze i v zahraničí potýkají. Těšíme se i na Vaše komentáře, návrhy a zkušenosti. 
Otcovství a kariéra na plný úvazek 

Daniel Žára je konzulem českého velvyslanectví v Bernu. Jeho životní partnerka 
Marina Furic je Francouzka. Seznámili se v roce 1993 v bavorském Pasově, kde Marina 
studovala podnikovou ekonomiku a Daniel práva. Od roku 1997 žijí ve společné domácnosti. 
Nejsou oddaní, ani nemají uzavřené registrované partnerství a vlastně o tom ani nikdy 
neuvažovali. Marina po přestěhování do Prahy absolvovala letní kurz češtiny na Univerzitě 
Karlově a dnes mluví skvěle česky.  

Žárovi-Furicovi jsou nyní na druhém zahraničním výjezdu, poprvé byli ve Vídni. 
Marina samozřejmě nemá český diplomatický pas. Doposud vždy našla zajímavé 
zaměstnání: ve Vídni pracovala pro L´Oreal, v Praze pro francouzskou ambasádu, kde měla 

na starosti české regiony. V 
současnosti pracuje pro firmu 
Galeni Care AG na předměstí 
Bernu, do práce dojíždí zhruba 
25 minut. Pro ni to znamená 
každodenní dojíždění za prací, 
pro jejího partnera dvojí roli otce 
a konzula. Každé ráno odvádí 
dcerku do školy. Velikou 
výhodou je, že francouzské 
školky a školy jsou celodenní, 
děti zde zůstávají do páté až půl 
šesté. Odpovídá to francouzským 
standardům, kde lidé pracují déle 
do večera a školy jim v péči o 
potomky vycházejí vstříc. Ve 
volných chvílích chodívá pan 
Žára s dcerkou Pauline plavat, 
nebo si vyjedou společně na 
kole. Večer se vrací domů 
maminka. Toto rozdělení úkolů 
Žárovi-Furicovi nepovažují za 
nic neobvyklého. Moderní rodina 
podle jejich názoru ani jinak 

fungovat nemůže. Pokud někdy přece jenom potřebují pro dcerku hlídání, vypomáhá jim 
paní Klepáčová, manželka obchodního rady, která je momentálně na mateřské dovolené.  

Malá Pauline svou národnostní příslušnost prozatím nijak neřeší. S rodiči mluví česky 
a francouzsky. Praha je pro ni místem, kde bydlí ve žlutém domě a chodí na Spejbla s 
Hurvínkem. Francie, to je babička, moře, šneci a škeble.  
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Jako pro všechny ostatní zamiňácké rodiny je i pro Žárovi-Furicovi největší zátěží 
neustálé stěhování. Paní Marina doposud vždy celkem bez problémů našla zaměstnání. Sama 
si však klade otázku, jak to bude časem, až jí bude přes 40, anebo v případě, že by byl její 
muž vyslán do země s naprosto odlišnými kulturními zvyklostmi a tradicemi.  

Pro Pauline začala od září důležitá nová kapitola. Nastoupila do Ecole Française v 
Bernu, paralelně absolvuje i základní školu v ČR. Holčička je nadaná a bystrá, o její 
prospěch si rodiče starost nedělají. Ty jim však možná začínají ve vztahu s MZV. PERS 
zamítl proplacení školného s odůvodněním, že v Bernu je dostatek kvalitních bezplatných 
škol s vyučovacím jazykem německým. Skutečnost, že by Pauline mohla absolvovat školní 
docházku v jednom ze svých rodných jazyků, nebyla zohledněna.  
 
A jak to vidí PERS… 
O vyjádření k možnosti úhrady školného pro dcerku pana Žáry, jakož i k obecným 
pravidlům proplácení školného, jsme požádali paní velvyslankyni Eleonoru Urbanovou, 
která se danou problematikou v rámci personálního odboru MZV zabývá. 

Pan Žára je diplomat na svém druhém výjezdu a již podruhé v německy mluvící 
oblasti. Má se svojí přítelkyní holčičku, která mluví rodným jazykem své matky, tedy 
francouzsky. Švýcarsko je zařazeno do oddílu „B“ v tabulce našich limitů a to značí, že se 
počítá se vzděláváním dětí v místních státních školách. Existuje z tohoto pravidla výjimka a 
tou je jazyková kontinuita. Jazyková kontinuita je pokračování ve školním vzdělání v již 
započatém  jazyce, který není totožný s jazykem země momentálního vyslání. U malé 
Pauliny k žádnému vzdělání zatím nedošlo, jde do první třídy a ze směrnice plyne, že má 
začít chodit do švýcarské školy. Pokud teď bude chodit do francouzské soukromé školy, 
kterou si hradí pan Žára sám a příště bude vyslán opět do německy mluvící země, pak už 
půjde o kontinuitu vzdělání a za podmínek při tomto budoucím vyslání platných budeme 
školu hradit. 

Obecná pravidla pro proplácení školného rozdělují jednotlivé země do dvou kategorií. 
Vzdělávací systém v zemích kategorie A neodpovídá českým standardům a MZV rodinám 
proplácí školné podle platných zásad. V každé zemi je vybraná tzv. referenční škola s výši 
školného přibližně uprostřed cenové hladiny. Toto školné je pak limitem pro proplácení 
školného pro děti studující i na ostatních školách v dané zemi. 

Pro kategorii B platí, že školy odpovídají kvalitou a rozsahem učiva úrovni škol v ČR. 
Výuka probíhá v jednom ze světových jazyků: angličtina, francouzština, němčina (do 
budoucnosti i španělština). Důležité je i to, aby školy v těchto zemích vyhovovaly rovněž z 
hlediska hygieny a bezpečnosti. Děti vyslaných pracovníků by v uvedených zemích (patří 
sem např. Austrálie, Kanada, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie a Kanada) 
měly navštěvovat bezplatné státní školy. Školné v těchto zemích lze proplácet pouze v 
případě jazykové kontinuity. 

Proplácení školného PERS MZV bylo v letošním roce nejvelkorysejší za dlouhé 
období. V rámci úsporných opatření prosazovaných v celé státní správě však budou muset 
být pravidla přehodnocena. Do budoucna budou ještě přísnější a možná i z pohledu 
samotného procesu jiná. Rodiče budou opět přebírat určitý díl nákladů spojených se 
vzděláváním svých dětí na svá bedra. Děti v zemích, kde je vyučujícím jazykem němčina, 
francouzština, angličtina, časem možná i španělština, budou muset chodit do státních škol, 
což už se děje a jazyková kontinuita se bude v každém jednotlivém případě zvažovat. 

Směrnice o proplácení školného je k dispozici v systému MZV Lotus Notes a nově též 
na interních stránkách SRP www.mzv.cz/sdruzeni 

Martina Lazarová, Eleonora Urbanová 
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PROPLÁCENÍ ŠKOLNÉHO PŘI ZAHRANIČNÍM VYSLÁNÍ 
PRAKTIKOVANÉ MZV JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ 
Zdroj: EUFASA 

Svobodný výběr školy, MZV vyplácí paušální příspěvek na školné: 
Belgie, Kypr, Estonsko, Evropská komise (na postech mimo Evropu), Island, Irsko, 

Litva, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko 
Škola musí být domovským ministerstvem školství označená jako adekvátní: 

 Finsko, Nizozemí 
Preference a finanční podpora vzdělávání dětí v oficiálním jazyku vlastní země: 

Spojené království, Francie 
Školné za cizojazyčné školy je propláceno pouze v případě, že škola v oficiálním jazyku 
vlastní země není k dispozici: 

 Rakousko, Polsko, Německo, Švýcarsko 
Paušální příspěvek na dítě, s tím, že bude použit i na uhrazení školného: 

Řecko, Itálie 
Příspěvek na školné podle speciálních interních předpisů MZV: 

Maďarsko 
 
 

KONFERENCE EUFASA V PRAZE 
Martina Lazarová 

Největší akcí SRP v letošním roce byla bezpochyby 25. konference EUFASA, která 
se konala v Praze ve dnech 26. - 28. dubna. EUFASA (European Union Foreign Affairs 
Spouses, Partners and Family Association) je celoevropským sdružením asociací životních 
partnerů zaměstnanců MZV většiny evropských zemí. Předsednictví přebírá na jeden rok (od 
1. července do 30. června) asociace země, která má předsednictví v EU v prvním pololetí 
nadcházejícího roku.  

SRP byla první asociací z postkomunistického bloku, která se ujala předsednictví a v 
tomto období EUFASA zároveň oslavila 25. výročí své činnosti. Hlavními tématy pražské 
konference byly:  

Oficiální fotografie v zahradě Černínského paláce, foto: Robert Janás
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 Možnosti najít zaměstnání na postu v zahraničí a po návratu domů 
 Oficiální status doprovázejících osob 

Frédérique Zehnder-Mérot ze Švýcarska ve svém referátu konstatovala, že možnost 
vlastní profesní kariéry se v posledních letech stává primárním zájmem tzv. doprovázejících 
osob. Důvodem je jednak stále výrazněji akcentované právo na vlastní seberealizaci, 
ekonomická realita vyžadující, aby do rodinného rozpočtu přispívali oba partneři, ale i 
vysoká rozvodovost (potřeba okamžitého zajištění nové existence po rozvodu).  

Opatření na podporu zaměstnávání doprovázejících osob na zahraničním postu a po 
návratu domů lze rozdělit do dvou skupin: individuální (privátní) a systémová (ze strany 
MZV).  
K individuálním opatřením patří například: 

 průběžné vzdělávání, 
 dobrovolnická práce,  
 kvalitní a cílená příprava na pohovory při hledání zaměstnání, 
 přizpůsobení profesního životopisu profilu potenciálního zaměstnavatele (jinak by 

měl vypadat životopis pro státní úřad, soukromou firmu, či nevládní organizaci). 
Opatření úspěšně praktikovaná některými MZV: 

 zaměstnávání tzv. doprovázejících osob na zastupitelských úřadech a po návratu na 
centrálu, 

 atestace doprovázející osobě při jejím návratu do vlasti vystavovaná velvyslancem 
(např. jmenovaná doprovázela svého manžela a pomáhala mu v plnění jeho úkolů 
při zastupování ČR v zahraničí), 

 dopis Personálního odboru MZV dosavadnímu zaměstnavateli doprovázející osoby 
doporučující udělení neplaceného volna (v některých zemích mají na jeho udělení 
osoby zaměstnané ve státním a veřejném sektoru zákonný nárok), 

 asistence MZV doprovázejícím osobám při hledání zaměstnání po návratu do vlasti 
(konzultace u profesionální agentury financovaná MZV, pomoc kariérního poradce 
MZV apod.), 

 finanční příspěvek MZV na průběžné vzdělávání doprovázejících osob. 

 
Pascale Teixeira z francouzské asociace informovala o novém zákonu, který 

kodifikuje postavení tzv. doprovázejících osob. Jeho příprava je ve finálním stádiu. Obdobná 
úprava je připravovaná i v Polsku.  

Delegáti konference schválili návrhy dvou certifikátů. První z nich je formulář, do 
něhož si doprovázející partneři mohou nechávat potvrzovat dobrovolnickou práci v průběhu 
pobytu v zahraničí. Druhý bude vystavován zástupcům národních asociací po ukončení jejich 
práce pro  EUFASA. 

Ve střednědobém horizontu bude EUFASA usilovat o zavedení evropského dokladu 
za vykonanou dobrovolnickou práci – po vzoru francouzského dobrovolnického pasu. 
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Konference doporučila všem asociacím 
prosazovat nárok doprovázejících osob na 
atest vystavený MZV při návratu ze 
zahraničního postu 

Národní asociace budou usilovat o 
prosazení legalizace právního postavení 
doprovázejících osob. Účastníci 
konference byli přijati manželkou 
prezidenta republiky paní Livií Klausovou 
a náměstkyní primátora hlavního města 
Prahy paní Marií Kousalíkovou. 

Pražská konference EUFASA se 
uskutečnila s laskavou podporou: 
Ministerstva zahraničních věcí, Kanceláře 

prezidenta republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, Honorárního konzula ČR v Dortmundu, Škoda 
Auto a RWE Transgas. Za všechny pracovníky MZV, kteří se na přípravě konference 
podíleli, děkuje SRP především: paní velvyslankyni Markétě Šarbochové, paní velvyslankyni 
Eleonoře Urbanové, panu velvyslanci Pavlu Procházkovi, panu Filipu Pšeničkovi, panu 
Viktoru Labuťovi, jakož i styčným důstojníkům PRES: Ludmile Novotné, Šárce Kadlecové a 
Pavlu Dvořákovi.  

Za SRP se na přípravě a průběhu konference podíleli: Hana Havlíková, Věra 
Labuťová, Martina Lazarová, Ivana Mazouchová, Sabrina Sečková, Karolína Sieglová a 
Alžběta Winklerová. 

Plné znění zápisu z pražské konference EUFASA v angličtině je k dispozici na 
interních webových stránkách SRP. 

 
 

POZDĚ BYCHA HONIT... 
Aneb nezapomínejte na zdravotní pojištění dětí. 

V minulém čísle se náš zpravodaj sice podrobně zabýval studiem dětí v zahraničí a 
jejich často nelehkou situací po návratu domů, ale dovolila bych si dodat ještě jeden 
příspěvek z velice čerstvé praxe. 

Rodiče v zahraničí by neměli zapomínat, že ukončením devítileté školní docházky 
končí i povinnost státu platit za děti zdravotní pojištění. Pokračuje-li dítě ve studiu  na střední 
škole, je nutné toto studium příslušné zdravotní pojišťovně doložit. Jedná-li se o českou 
školu, je to poměrně jednoduchá záležitost. Samotné  školy zdravotní pojišťovny informují 
nebo vydávají potvrzení, které zdravotní pojišťovny bez problémů přijímají.  Oznamovací 
povinnost však školy zákonem stanovenu nemají, a proto je nutné si  ověřit, zda škola dané 
studenty ke ZP skutečně hlásí. 

Jedná-li se o studium v zahraničí, situace už je složitější. Je třeba požádat na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o uznání studia na střední škole v cizině. Na 
ministerských webových stránkách si lze stáhnout formulář (Pro sociální účely a účely 
zdravotního pojištění). K žádosti je třeba ještě přiložit tyto doklady: 

1. Originál potvrzení vystaveného zahraniční střední školou nebo jeho úředně 
ověřenou kopii, obsahující název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a 
příjmení studujícího, formu studia, přesné datum zahájení a předpokládané 
ukončení studia, podpis oprávněné osoby a razítko školy.  

2. Učební plán studujícího vystavený zahraniční střední školou s výčtem vyučovacích 
předmětů a počtem vyučovacích hodin týdně, s razítkem školy a jménem žáka 

Přijetí na Hradě, foto: Marta Myšková



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č. 2, prosinec 2009                                 strana  13 

3. Úřední překlad cizojazyčných potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení 
zahraniční střední školy není vystaveno ve slovenském, anglickém nebo německém 
jazyce. 

Není to nic nepřekonatelného, ale protože patřím do kategorie osob, které toto 
zanedbaly, musím se po návratu do ČR vyrovnávat s tím, že získat potřebné doklady od 
vzdálené školy je obtížnější. V místě by se mi to vyřizovalo dozajista lépe. Nenahlásíte-li po 
ukončení deváté třídy pokračování ve studiu, narůstá dětem u zdravotní pojišťovny dluh, 
který lze jen tímto krokem zpětně vymazat. Zdravotní pojišťovny mají také právo pojištěnce, 
který nesplnil oznamovací povinnost o nástupu na střední školu, pokutovat.  

A ještě jedna poznámka. Pomaturitní jazykové studium v zahraničí není u nás 
uznáváno jako studium. Rozhodnou-li se vaše děti po maturitě v cizině studovat na jazykové 
škole, nelze toto studium pro účely zdravotního pojištění uznat a dětem je nutné platit 
zdravotní pojištění jako osobě bez zdanitelných příjmů. Uznává se pouze vysokoškolské 
studium či vysokoškolská přípravka.  

Renata Greplová 
 
VZPOMÍNKA NA ISLAMABÁD 
Viera Langerová, Tallinn, Estonsko 

Známe to všichni i bez dlouhých 
popisů, několikaměsíční život mezi 
krabicemi, které na jednom konci světa 
zavíráme, na druhém zase otevíráme a 
vypouštíme z nich do nových prostorů 
vzpomínky na všechny a na všechno, co 
zůstalo za námi. Nejsem milovník 
sentimentálních nálad, ale ty pákistánské 
mají obzvlášť tuhý kořínek. A to jsme 
netušili, že co všechno se po našem odjezdu 
změní na tragédii. Na Pákistán se vzpomíná  
velice těžce. 

Na hotel Marriott v plamenech se 
nedá zapomenout prostě proto, že  byl 
součástí společenského prostoru, kde se 
cizinci i diplomati setkávali téměř denně. A 
že takových míst nebylo v Islamabádu příliš 
moc, není s ohledem na realitu země, kde je 
islám a extremismus často jedno a totéž, nic 
překvapujícího. 

Sdělení všem, kteří se v tomto 
prostoru pohybovali, bylo po útoku na  
dánskou ambasádu a italskou restauraci 
Luna Caprese, jednoznačné. Ambasády, 
restaurace, hotely i kostely, žádné místo není 
bezpečné a jestli byla bezpečnost výsadou 
bohatých, mohou na ni teď zapomenout. Pak 
následovaly vyhrůžky školám a bývalí 
spolužáci mého syna z islamabádské 
mezinárodní školy z Pákistánu odjíždějí. 
Mezi jinými i vnuk pana Hašwaniho, 
majitele hotelu Marriott.  

Na konci června 2008 jsme se loučili 
s Pákistánem, který byl zemí, kde cizinci  
ještě mohli jezdit na sever, do Swatu, Gilgitu 
i do Chajbarského průsmyku, a přitom 
poslouchat vzpomínky těch, kteří zažili 
Pákistán v 70. letech jako zemi, kde se 
prodával alkohol a neplatilo nic z toho, na co 
jsme si stěžovali. Že bude hůř nechtěl 
připustit nikdo, ani šťastně se usmívající 
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lidé, kteří si blahopřáli k dosažení 
demokracie po odstoupení prezidenta 
Mušarrafa.  

Obraz země, odkud se člověk vrací, 
se rychle mění, stírají ho každodenní starosti 
a hlásí se vlna nostalgie. Doprovázela 
vybalování všeho, co připomínalo ten 
zvláštně sugestivní svět ukrývající pod 
slupkou přísných mravů, exotickou bohatost 
forem, zvuků, chutí i vůní. Učili jsme se je 
objevovat a rozumět jim s nadšením a často i 
obdivem. Netušili jsme, že epilog našeho 
pákistánského příběhu teprve přijde.  

Když jsme otevírali v Tallinnu na 
ambasádě kondolenční knihu, vzdálenosti  

zmizely. Pákistán byl zase s námi i s 
příběhem, tak odlišným ode všeho, co jsme 
si chtěli z této země pamatovat.  

Listuji si ve fotografiích, 
vzpomínkách na vše, co se v hotelu Marriott 
odehrálo. Módní prohlídky, kde v 
nádherných róbách mává naše dámská 
pospolitost publiku, záběry z mnoha recepcí 
v Crystall Hall, dav vzrušených teenagerek 
vítajících s památníčky národní kriketové 
mužstvo, a nakonec rozlučka s 
diplomatickým sborem. Taky v Marriottu. 
Vím to už přesně. Ti, co přežili, musí na 
nostalgii  zapomenout co nejrychleji. 

 
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH 
VĚCÍ A SDRUŽENÍM RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 

Dne 2. listopadu 2009 byla podepsána panem ministrem Janem Kohoutem a 
předsedkyní Sdružení paní Karolínou Sieglovou  smlouva o spolupráci mezi MZV a SRP. Ta 
má zajistit vzájemnou spolupráci při navrhování a prosazování legislativy, která se vztahuje k 
péči o rodinné příslušníky. Sdružení se mj. zavazuje „usilovat o zlepšení právního, sociálního 
a ekonomického postavení rodinných příslušníků zaměstnanců ministerstva“ a „poskytovat 
ministerstvu informace a podněty potřebné ke zlepšení zahraniční služby“. 

Ministerstvo umožní působení jednoho člena sdružení jako referenta pro rodinnou 
politiku v rámci personálního odboru, uhradí náklady na účast dvou členů sdružení na 
každoroční konferenci EUFASA. Finančně podpoří a poskytne pomoc při vytváření příruček 
a ostatních materiálů pro rodinné příslušníky vyslaných pracovníků ministerstva. MZV také 
umožní členům sdružení a rodinným příslušníkům, aby se bez omezení účastnili kurzů pro 
zaměstnance, zejména jazykových a kurzů zaměřených na počítačové programy. 

 
 

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR 
Věra Labuťová 

Vánoční charitativní bazar – to je 
již tradiční akce, kterou pořádá 
Diplomatic Spouses‘ Association, a 
kterou můžete navštívit každoročně 
v předvánočním čase v hotelu Hilton 
v Praze. 

Diplomatic Spouses‘ Association 
(DSA) je nezisková organizace, která 
vznikla za účelem koordinace různých 
aktivit, které podnikají partnerky nebo 
partneři velvyslanců/velvyslankyň a 
dalších vedoucích zahraničních misí 
akreditovaných v České republice. 

Vznikla v roce 1997 jako Diplomatic Ladies a v roce 2008 byla přejmenována na Diplomatic 
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Spouses’ Association. Asociace má okolo 60 členů a v jejím čele stojí obvykle sedmičlenný 
výbor. Členové výboru se každoročně 
obměňují, v roce 2009 je prezidentkou 
asociace paní Andrea Brňová, manželka 
slovenského velvyslance v Praze. 

Jednou z hlavních sfér zájmu DSA je 
charitativní práce, a proto také je 
Mezinárodní vánoční bazar pro asociaci 
událostí roku. Velmi důležitá pro jeho úspěch 
je patronace první dámy, paní Livie 
Klausové, která bazar každý rok slavnostně 
zahajuje. 

Přestože vánoční bazar se koná pouze 
jeden den, navštíví ho každoročně až několik tisíc lidí. A proč je tato akce mezi lidmi tak 
oblíbená? Bazaru se účastní poměrně velké množství zemí, obvykle to bývá přes padesát, 
které prezentují na svých prodejních stánkách tradiční výrobky své země. Můžete tady koupit 
francouzské voňavky, brazilskou kávu, vína z celého světa, vietnamské klobouky, švýcarské 
čokolády, ubrousky, koberečky, sklo, šály, šátky, korále, obrazy, lampy, svíčky a další a další 
výrobky z celého světa. Jestli už vás nenapadá, co koupit k vánocům, tady určitě najdete 
nějaké vhodné dárky. A 
další, ne nepodstatnou, 
výhodou je, že zboží 
koupíte za dobrou cenu, 
zvlášť v závěru bazaru, 
kdy se na všech stáncích 
zlevňuje. 

Výtěžek z akce 
DSA rozděluje mezi 
charitativní organizace v 
České republice. A není 
to výtěžek malý. 
Celková částka získaná v 
průběhu Vánočního 
bazaru v roce 2008 činila 
4.939.338,-Kč. 
(V předchozím roce též okolo 5 miliónů Kč.) Tento obnos byl rozdělen mezi 30 institucí, 
např. Český červený kříž, Cesta domů, Dětský domov v Litoměřicích, Valašských 
Kloboukách, Letech, Sedloňově, Domov sv. Karla Boromejského, Domov Svaté rodiny, 
Fokus Café Bárka Ústí nad Labem, Klokánek Hostivice, Mamma Help, Poradna pro 
integraci, SOS Dětské vesničky a další. A podle jakého klíče se peníze organizacím 
přidělují? Peníze přiděluje DSA charitativním organizacím na konkrétní projekty. 
Podmínkou je zaslání žádosti s informacemi o organizaci, její činnosti a o projektu, na který 
dotaci žádá. Následně po obdržení obnosu a realizaci projektu musí organizace pozvat 
zástupce DSA na jeho prezentaci. Mezi DSA a organizací je sepsána darovací smlouva a na 
závěr je obdarovaná organizace povinna sepsat zprávu o využití grantu včetně závěrečného 
vyúčtování (všechny podmínky včetně formulářů k vyplnění lze nalézt na webových 
stránkách DSA). 

Termín letošního bazaru byl určen na 13.12. a účast přislíbilo 47 zemí včetně ČR. 
Naše sdružení SRP prezentuje na vánočním bazaru Českou republiku. Je to trochu nezvyklé, 
obvykle se takovýchto charitativních akcí v zahraničí neúčastní hostitelská země, ale 
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vzhledem k tomu, že 
celý výtěžek z akce 
je určen českým 
charitativním orga-
nizacím, rozhodli 
jsme se svojí účastí 
přispět i my. SRP se 
účastnilo charitativ-
ního bazaru již v 
roce 2007, to bylo 
poprvé a účast byla 
spíše symbolická. V 
loňském roce byl 
náš stánek, dá se 
říct, velkolepý. 
Podařilo se nám 
sehnat několik 

významných sponzorů, a tak český stánek doslova „praskal ve švech“. Mohli jsme 
návštěvníkům nabídnout širokou škálu českých výrobků od autíček Škoda, přes výrobky 
Rückl krystal, Jabloneckou bižuterii, lázeňské oplatky, vánoční ozdoby, drobné vánoční 
výrobky z keramiky, proutí a drátu, perníčky, vánoční čokoládové kolekce, vína, Becherovku 
až po zelí od pana Lobkowicze, nesměl chybět ani typicky český Krteček, vánoční pohledy a 
další. Podařilo se nám na našem stánku utržit okolo 55 000,- Kč. 

Pokud se chcete dozvědět víc o Diplomatic Spouses’ Association nebo o Vánočním 
bazaru, podívejte se na www.dsaprague.czweb.org . 

 
 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
Onemocnění zaměstnanců nebo rodinných příslušníků v zahraničí 
 Vyžádá-li si zdravotní stav zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka náklady, 

přesahující v přepočtu částku 30.000,- Kč nebo pracovní neschopnost delší než 30 dnů, 
je povinen zaměstnanec podle okolností případu předem požádat PAM o souhlas s 
léčením v zahraničí.  

 Hrazena je pouze nutná a nezbytná léčba akutních onemocnění a úrazů vzniklých v zemi 
místa výkonu práce. Nejsou hrazena žádná chronická onemocnění, výdaje za 
rehabilitaci, fyzikální léčbu, elektroléčbu, manipulaci pohybového ústrojí, za brýle, 
kosmetické výkony a některá kožní onemocnění.  

 Náhrada výdajů za preventivní lékařské prohlídky, porod a očkování dětí se 
neposkytuje.  

 Žádost o náhradu výdajů spojených s léčením podává vyslaný zaměstnanec na 
předepsaném formuláři ve dvojím vyhotovení PAM bezprostředně po ukončení léčení, 
resp. po zaplacení výdajů spojených s léčením, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. 

 Zálohy na stomatologické ošetření a protetické práce se neposkytují. Podle okolností 
případu může žádost o poskytnutí zálohy za zaměstnance podat vedoucí ZÚ. 

Více příště. 
Bombaj, žádné peklo na zemi 

Nejlepší kvalita života na světě je v Curychu, tvrdí renomovaná tabulka sestavená 
znalci poměrů ve světě. Asi mají pravdu: skvělá infrastruktura, příjemné ovzduší, čistota, 
kultura a skvělé restaurace. Lidé jsou zdvořilí…  Na třetím místě tabulky od konce je 
Bombaj, šestnáctimiliónová indická megapolis. Největší slumy v Asii jsou právě tady. 



 

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

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

www.mzv.cz/sdruzeni 
 

Redaktoři:  Roman Krasnický,Věra Labuťová 
Autoři příspěvků: Roman Krasnický, Jana Winklerová, Martina Lazarová, Renata
Greplová, Viera Langerová, Eleonora Urbanová, Věra Labuťová 
Grafická úprava, sazba, úprava fotografií a ilustrací: Viktor Labuť 
Autorka ilustrace: Sylva Kudernová 
Autorka loga SRP: Magdalena Svátková 
Fotografie: Robert Janás, Marta Myšková, Jiří Podrazil, Věra Labuťová, rodinný archiv
Daniela Žáry, Imagio.cz 
Neprodejné. 
Toto číslo vyšlo v prosinci 2009 nákladem 150 výtisků. Elektronicky je distribuováno 
na sekretariáty všech útvarů MZV a všem členům SRP, v tištěné podobě na sekretariáty 
ZÚ.  
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