
Mezinárodní sekretariát Organizace severoatlantické smlouvy 
(NATO) 

 
Členské státy NATO 
 
 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Island, Itálie, 
Kanada, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy, Španělsko, 
Turecko a Velká Británie. 
 
 
Požadavky na kandidáty do struktur NATO 
 
 Velikosti a významu ČR odpovídá cca 10 míst úrovně A (manažerská/profesionální 
úroveň) pro občany ČR a další místa B (sekretářská/úřednická úroveň), C(manuální a 
technická místa) či L (překladatelé, tlumočníci). 
 Kandidát musí splňovat kritéria, jež NATO vypisuje pro každé místo zvlášť: 
a) odborná - mimořádné nároky na specializaci. Naději na přijetí mají pouze uchazeči, 
schopní a ochotní odvádět tvrdou a bezvadnou práci. Ideální je přiměřená praxe v aliančních 
strukturách (i např. absolventi několikaměsíčních stáží), ve Stálé delegaci (SD) při NATO 
nebo v poměrně omezeném okruhu pozic státní správy, hlavně MZV, MO, GŠ, MF, MV, 
počítačoví experti. Ostatní odbornosti nacházejí v úrovni A uplatnění spíše doplňkově. Širší 
praxi mohou mít uchazeči o posty B,C a L. 
b) jazyková - NATO obvykle požaduje perfektní (tzn. vč. schopnosti „draftovat“ dokumenty) 
znalost jednoho z jednacích jazyků (angličtina, francouzština) a velmi dobrou znalost druhého 
z nich. Na některá místa (hlavně informační divize) NATO vítá i další jazyky (ruština, 
srbština, apod.). Náročnost je umocněna tím, že kandidáti musí často obstát v konkurenci 
s rodilými mluvčími z řady aliančních států, nebo alespoň absolventy západních výukových 
systémů. 
c) bezpečnostní – uchazeči, jimž Aliance nabídne místo, musí předložit certifikát pro práci 
s utajovanými skutečnostmi NATO, vydávaný na základě osvědčení NBÚ. Kandidáti, kteří 
v době nabídky prověřeni nejsou, počkají na dokončení prověrky, případně si o ni neprodleně 
požádají (NATO proto někdy s nástupem kandidáta čeká i několik měsíců). 
 
 Standardní délka kontraktu v aliančních strukturách je tři roky, s půlroční zkušební 
dobou a možností prodloužení. NATO preferuje, když zaměstnanci rotují: tři roky plus jedno-
dvě prodloužení. Vyjma vyčleněných vojenských pozic je většina míst ve strukturách NATO 
obsazována konkurzem, do něhož se mohou přihlásit uchazeči z členských zemí NATO. O 
vypsaná civilní místa v aparátu (Mezinárodní sekretariát/Mezinárodní vojenský štáb), ve 
velitelstvích a agenturách NATO se mohou ucházet občané ČR prostřednictvím PERS MZV 
(či personálního útvaru jiného příslušného ústředního orgánu), prostřednictvím SD ČR při 
NATO, či přímo. Na základě dohody s NATO a v souladu se zaběhnutou praxí u jiných států 
SD upřednostňuje podání přihlášky skrze PERS MZV. Tak je totiž o uchazeči informováno 
ústředí a jeho prostřednictvím i SD ČR při NATO. Navíc, vynechá-li kandidát státní orgány, 
připravuje se i o případnou podporu, které by se mu mohlo od státu dostat. Podání přihlášky 
přes MZV, resp. SD upřednostňuje i NATO. 
 
 Informace o NATO lze nalézt na internetové adrese www.nato.int, o pracovních 
příležitostech v  mezinárodním sekretariátu NATO potom na adrese 
www.nato.int/structur/recruit/index.htm .        


