
 

    Evropská unie  (EU) 
Členské země EU 
 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko a Velká Británie. 
 
Stručné informace o EU 
 
 Institucemi Evropské unie jsou: Rada, Komise, Evropský parlament, Soudní dvůr 
Evropských společenství, Evropský účetní dvůr, Evropský veřejný ochránce práv a Evropský 
inspektor ochrany údajů. Mimo to existují ještě finanční (např. Evropská centrální banka) a 
poradní orgány (Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor), dále interinstitucionální 
orgány (např. Evropský úřad pro výběr zaměstnanců – EPSO) a řada agentur se sídlem 
v různých členských zemích. 
 Obecné informace o institucích EU lze čerpat zejména z internetových stránek EU: 
www.europa.eu.int  a MZV: www.euroskop.cz . 
 
Personální politika EU 
 
 Pokud jde o personální politiku Komise (EK), podrobné informace jsou nabízeny na 
adrese: http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/index_en.htm (v angličtině) 
Generálním ředitelstvím pro personální záležitosti , kde se můžete pod hesly: „Our 
Activities“ a „Human resources“ seznámit s podmínkami zaměstnávání úředníků v EK. 

Na adrese: http://europa.eu/epso/ naleznete v anglickém, německém a francouzském 
jazyce informace o Evropském úřadu pro výběr personálu (EPSO). Tento úřad byl zřízen 
ke 26.7.2002 a oficiálně zahájil svoji činnost k 1.1.2003. Smyslem jeho existence je sjednotit 
výběr osob do orgánů a institucí EU, počínaje Evropským parlamentem 
(http://www.europarl.europa.eu/), přes Radu (http://ue.eu.int), Evropskou komisi 
(http://ec.europa.eu/), Soudní dvůr Evropských společenství (http://curia.europa.eu/), 
Evropský účetní dvůr (http://www.eca.europa.eu/), Evropského veřejného ochránce 
práv (http://www.ombudsman.europa.eu/), Evropského inspektora ochrany údajů  
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/) až po Hospodářský a sociální výbor 
(http://www.eesc.europa.eu/) a Výbor regionů (http://www.cor.europa.eu/). 

 
 EPSO nám na svých stránkách mimo jiné nabízí :  
- informace o připravovaných a probíhajících výběrových řízeních na místa ADM 

(administrátoři/rky), a AST (asistenti/ky včetně sekretářů/ek), 
- informace o místech na dobu určitou („non permanent posts“), 
- informace o místech na časově omezený kontrakt(„staff engaged under contracts“), 
- ukázky testů používaných při výběrových řízeních a možnosti přípravy na ně, 
- informace o kariéře u EU, - rezervní seznamy úspěšných kandidátů, 
- odpovědi na nejčastěji kladené otázky (F.A.Q.) atd.    

 
V rámci EU byl v roce 2002 schválen jednotný formulář strukturovaného životopisu. 

Tento evropský „CV formát“ je ke stažení na adrese: http://europass.cedefop.europa.eu/ a je 
doporučován jako vhodný doplněk všech žádostí o místo v rámci institucí EU. 


