Úvod
SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze
Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pﬁedev‰ím ve ãlánku
40, resp. 49) umoÏÀuje bliÏ‰í spolupráci národních sluÏeb zamûstnanosti a popisuje
mechanismy spojování nabídek práce a poptávky po ní.
Zku‰enost nabytá od zaloÏení sluÏby EURES v roce 1994 naznaãila nutnost urãit˘ch úprav
a institucionální reformy fungování EURES, zvlá‰tû co se t˘ãe vymezení oblastí odpovûdnosti
jednotliv˘ch aktérÛ sítû; jasn˘ch procedur rozhodovacího procesu; posílení odpovûdnosti za
pﬁijímaná rozhodnutí participujících partnerÛ; jasné smûﬁování samotného rozhodování;
zv˘‰ení kapacity pro hlad‰í prÛbûh aktivit sítû.
Potﬁeba právního základu sítû EURES se dále projevila v dobû, kdy bylo nutné tuto síÈ
adaptovat na politick˘ a organizaãní v˘voj v oblasti zamûstnanosti v EU/EHP. Ve svûtle
Amsterodamské smlouvy se ukázalo jako nezbytné lépe definovat pozici sítû EURES a jejích
úkolÛ na poli geografické mobility v Evropské strategii zamûstnanosti a lépe integrovat EURES
do procesÛ spolupráce mezi Veﬁejn˘mi sluÏbami zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ EU/EHP.
Neménû dÛleÏité bylo zajistit bezproblémovou implementaci sluÏby EURES v nov˘ch
ãlensk˘ch státech Evropské unie a zabezpeãit pﬁitom funkãnost a flexibilitu systému
i v roz‰íﬁené EU. Pozornost byla vûnována i rozvoji informaãních a komunikaãních
technologií a jejich v˘znamu pro fungování sítû.
Rozhodnutí komise, které je obsaÏeno i v této publikaci, bylo pﬁijato s cílem zdÛraznit
v˘znam profesní a geografické mobility v souladu s Evropskou strategií zamûstnanosti
a Akãním plánem dovedností a mobility. Zejména pﬁitom jde o:
• Konsolidaci a posílení sítû EURES jako klíãového nástroje pro realizaci Naﬁízení 1612/68,
pﬁedev‰ím v oblasti sledování mobility, podpory volného pohybu pracovníkÛ a integrace
evropsk˘ch pracovních trhÛ, stejnû jako v oblasti informovanosti obãanÛ o souvisejících
právních normách EU a EHP;
• Novou definici role Evropské komise zejména v souvislosti s ustanovením Strategické
skupiny na nejvy‰‰í úrovni pro EURES (HLSG EURES) a Pracovní skupiny EURES a dále
posílení programov˘ch nástrojÛ s cílem umoÏnit Komisi zamûﬁit se na strategii a koordinaci
systému, zatímco vût‰ina rozhodovacích pravomocí je pﬁenesena na jednotlivé ãleny
a partnery EURES;
• Posílení odpovûdnosti ãlenÛ a partnerÛ sítû EURES pﬁi implementaci jednotliv˘ch prvkÛ
Naﬁízení 1612/68 pﬁedev‰ím v souvislosti se zaãleÀováním sítû EURES do struktury
veﬁejn˘ch sluÏeb zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ;
• Vytvoﬁení takové struktury sítû EURES, kterou je moÏno ﬁídit i pﬁi zv˘‰eném poãtu ãlenÛ sítû
po roz‰íﬁení EU;
• UmoÏnûní vût‰í flexibility pﬁi zaãleÀování nov˘ch technologií a dal‰ích nástrojÛ rozvoje do
systému;
• ZkvalitÀování nástrojÛ monitoringu a vyhodnocování provádûn˘ch aktivit.
Nové Rozhodnutí o EURES bylo Evropskou komisí pﬁijato 23. prosince 2002. Definuje obecné
cíle systému EURES a popisuje role a oblasti odpovûdnosti jednotliv˘ch aktérÛ sítû EURES.
Rozhodnutí je podpoﬁeno dvûma programov˘mi dokumenty: Chartou EURES (pﬁijata 4. dubna
2003) a tﬁíletou Smûrnicí EURES (pﬁijata Stragickou skupinou EURES dne 13. ãervna 2003).
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Charta EURES popisuje aktivity sítû EURES, její operativní cíle, standardy kvality systému,
povinnosti ãlenÛ a partnerÛ EURES a spoleãnou platformu pro v˘mûnu informací o trzích
práce a souvisejících tématech mezi ãleny a partnery systému.
Smûrnice EURES popisuje priority sítû a v˘stupy, jichÏ by mûlo b˘t dosaÏeno bûhem
stanoveného období tﬁí let. Dále definuje podmínky finanãní podpory ze strany Komise pﬁi
provádûní aktivit.
Smûrnice umoÏÀuje ãlenÛm EURES lépe definovat vlastní tﬁíleté plány aktivit, v nichÏ
specifikují hlavní mezinárodní, pﬁeshraniãní a sektorální aktivity, které chtûjí uskuteãnit
v odpovídajícím ãasovém úseku.
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SMLOUVA O ZALOÎENÍ
EVROPSKÉHO SPOLEâENSTVÍ
âl. 3 âinnost Spoleãenství
1. âinnosti Spoleãenství zamûﬁené ke splnûní cílÛ vymezen˘ch v pﬁede‰lém ãlánku zahrnují
za podmínek a v ãasovém sledu stanoveném touto smlouvou:
a) zákaz cel a kvantitativních omezení dovozu a v˘vozu zboÏí mezi ãlensk˘mi státy,
jakoÏ i v‰ech ostatních opatﬁení s rovnocenn˘m úãinkem,
b) spoleãnou obchodní politiku,
c) vnitﬁní trh, charakterizovan˘ zru‰ením pﬁekáÏek volného pohybu zboÏí, osob, sluÏeb
a kapitálu mezi ãlensk˘mi státy,
d) opatﬁení t˘kající se vstupu a pohybu osob na vnitﬁním trhu podle hlavy IV,
e) spoleãnou politiku v oblasti zemûdûlství a rybolovu,
f) spoleãnou politiku v oblasti dopravy,
g) systém zaji‰Èující, aby na vnitﬁním trhu nebyla naru‰ována soutûÏ,
h) sbliÏování právních pﬁedpisÛ ãlensk˘ch státÛ v míﬁe nutné pro náleÏité fungování
spoleãného trhu,
i) podporu koordinace politik zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ s ohledem na posilování
jejich úãinnosti rozvíjením koordinované strategie zamûstnanosti,
j) politiku v sociální oblasti zahrnující Evropsk˘ sociální fond,
k) posilování hospodáﬁské a sociální soudrÏnosti,
l) politiku v oblasti Ïivotního prostﬁedí,
m) posilování konkurenceschopnosti prÛmyslu Spoleãenství,
n) podporu v˘zkumu a technologického rozvoje,
o) podporu zﬁizování a rozvoje transevropsk˘ch sítí,
p) pﬁíspûvek k dosaÏení vysoké úrovnû ochrany zdraví,
q) pﬁíspûvek ke kvalitû vzdûlání a v˘chovy a k rozkvûtu kultur ãlensk˘ch státÛ,
r) politiku v oblasti rozvojové spolupráce,
s) pﬁidruÏení zámoﬁsk˘ch zemí a území za úãelem zv˘‰ení obchodu a spoleãné podpory
hospodáﬁského a sociálního rozvoje,
t) pﬁíspûvek k posílení ochrany spotﬁebitele,
u) opatﬁení v oblasti energie, civilní ochrany a turistiky.
2. Ve v‰ech ãinnostech uveden˘ch v tomto ãlánku usiluje Spoleãenství o to, aby se
odstraÀovaly nerovnosti a podporuje rovné zacházení s muÏi a Ïenami.
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HLAVA III

VOLN¯ POHYB OSOB, SLUÎEB A KAPITÁLU
Kapitola 1
Pracovníci
âl. 39/ex-ãl. 48 Voln˘ pohyb - obsah
1. Voln˘ pohyb pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství je zaji‰tûn.
2. Voln˘ pohyb zahrnuje, pokud jde o zamûstnávání, odmûnu za práci a jiné pracovní
podmínky, zru‰ení jakékoliv diskriminace mezi pracovníky ãlensk˘ch státÛ zaloÏené na
státní pﬁíslu‰nosti.
3. S v˘hradou omezení odÛvodnûn˘ch veﬁejn˘m poﬁádkem, veﬁejnou bezpeãností
a ochranou zdraví zahrnuje právo:
a) ucházet se o skuteãnû nabízená zamûstnání,
b) pohybovat se za tím úãelem volnû na území ãlensk˘ch státÛ,
c) pob˘vat v nûkterém z ãlensk˘ch státÛ za úãelem v˘konu zamûstnání v souladu se
zákony a ostatními pﬁedpisy, které upravují zamûstnání vlastních pﬁíslu‰níkÛ tohoto
státu,
d) zÛstat na území ãlenského státu po ukonãení zamûstnání, a to za podmínek, které
budou pﬁedmûtem provádûcích naﬁízení vypracovan˘ch Komisí.
4
Ustanovení tohoto ãlánku neplatí pro zamûstnání ve veﬁejné správû.
âl. 40/ex-ãl. 49 Voln˘ pohyb - zavedení
Rada vydá postupem podle ãlánku 251 a po konzultaci s Hospodáﬁsk˘m a sociálním v˘borem
smûrnice nebo naﬁízení vymezující opatﬁení potﬁebná k zavedení volného pohybu pracovníkÛ
tak, jak je definován v pﬁedchozím ãlánku, a to zejména:
a) zaji‰tûním úzké spolupráce mezi národními úﬁady práce,
b) odstraÀováním tûch administrativních postupÛ a praktik, jakoÏ i lhÛt stanoven˘ch pro
pﬁístup pracovníkÛ k voln˘m pracovním místÛm, vypl˘vajících buì z vnitrostátních
právních pﬁedpisÛ nebo z dﬁíve uzavﬁen˘ch dohod mezi ãlensk˘mi státy, jejichÏ
zachování by bylo pﬁekáÏkou liberalizace pohybu pracovníkÛ,
c) odstraÀováním v‰ech lhÛt a jin˘ch omezení stanoven˘ch vnitrostátními pﬁedpisy nebo
dohodami dﬁíve uzavﬁen˘mi mezi ãlensk˘mi státy, které vytváﬁejí pro pﬁíslu‰níky
jin˘ch ãlensk˘ch státÛ jiné podmínky svobodné volby pracovního místa neÏ pro
pﬁíslu‰níky vlastní,
d) vytvoﬁením vhodného mechanismu, kter˘ by umoÏÀoval propojení mezi nabídkou
a poptávkou na trhu pracovních sil a usnadÀoval jejich vyrovnávání zpÛsobem, kter˘
by vyluãoval váÏné ohroÏení Ïivotní úrovnû a zamûstnanosti v rÛzn˘ch regionech
a odvûtvích prÛmyslu.
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NA¤ÍZENÍ RADY (EHS) ã. 1612/68
ze dne 15. ﬁíjna 1968 o volném pohybu pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství

RADA EVROPSK¯CH SPOLEâENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o zaloÏení Evropského hospodáﬁského spoleãenství, a zejména na
ãlánek 49 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu1,
s ohledem na stanovisko Hospodáﬁského a sociálního v˘boru2,
vzhledem k tomu, Ïe voln˘ pohyb pracovníkÛ ve Spoleãenství musí b˘t zaji‰tûn nejpozdûji
na konci pﬁechodného období; Ïe dosaÏení tohoto cíle pﬁedpokládá odstranûní jakékoli
diskriminace mezi pracovníky ãlensk˘ch státÛ na základû státní pﬁíslu‰nosti, pokud jde
o zamûstnávání, odmûnu za práci a jiné pracovní podmínky, jakoÏ i právo tûchto pracovníkÛ
volnû se pohybovat uvnitﬁ Spoleãenství za úãelem v˘konu zamûstnání, s v˘hradou omezení
odÛvodnûn˘ch veﬁejn˘m poﬁádkem, veﬁejnou bezpeãností nebo veﬁejn˘m zdravím;
vzhledem k tomu, Ïe zejména z toho dÛvodu, aby se urychlilo vytvoﬁení celní unie a aby bylo
zaji‰tûno souãasné provedení hlavních zásad Spoleãenství, je tﬁeba pﬁijmout pﬁedpisy
umoÏÀující dosaÏení cílÛ v oblasti volného pohybu, stanoven˘ch v ãláncích 48 a 49 Smlouvy,
a doplnit opatﬁení postupnû pﬁijatá na základû naﬁízení ã. 15 o prvních opatﬁeních k dosaÏení
volného pohybu pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství3 a naﬁízení Rady ã. 38/54/EHS ze dne 25.
bﬁezna 1964 o volném pohybu pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství4;
vzhledem k tomu, Ïe voln˘ pohyb pﬁedstavuje základní právo pracovníkÛ a jejich rodin; Ïe
mobilita pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství musí b˘t jedním z prostﬁedkÛ, které pracovníkÛm
zaji‰Èují moÏnost zlep‰ení pracovních a Ïivotních podmínek a usnadnûní jejich
spoleãenského postavení, a souãasnû pﬁispívat k uspokojování potﬁeb hospodáﬁství ãlensk˘ch
státÛ; Ïe je tﬁeba potvrdit právo v‰ech pracovníkÛ v ãlensk˘ch státech vykonávat uvnitﬁ
Spoleãenství ãinnost podle vlastní volby;
vzhledem k tomu, Ïe toto právo musí b˘t shodnû pﬁiznáno stál˘m, sezónním a pﬁíhraniãním
pracovníkÛm nebo tûm, kteﬁí vykonávají svou ãinnost za úãelem poskytování sluÏeb;
vzhledem k tomu, Ïe za tím úãelem, aby právo volného pohybu mohlo b˘t vykonáváno za
objektivních podmínek svobody a dÛstojnosti, musí b˘t fakticky i právnû zaji‰tûna rovnost
zacházení ve v‰ech vûcech, které se t˘kají vlastního v˘konu zamûstnání a pﬁístupu
k bydlení, a rovnûÏ odstranûny pﬁekáÏky mobility pracovníkÛ, zejména pokud jde o právo
pracovníka, aby jej doprovázela jeho rodina, a podmínky zaãlenûní této rodiny do
prostﬁedí hostitelské zemû;
vzhledem k tomu, Ïe zásada nediskriminace pracovníkÛ ve Spoleãenství znamená, Ïe pro
v‰echny státní pﬁíslu‰níky ãlensk˘ch státÛ se uznává stejná pﬁednost pro pﬁístup k zamûstnání,
jakou mají pracovníci daného státu;
vzhledem k tomu, Ïe je nezbytné posílit postupy zprostﬁedkování zamûstnání a dosahování
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, zejména rozvojem pﬁímé spolupráce mezi ústﬁedními
sluÏbami zamûstnanosti a rovnûÏ mezi regionálními sluÏbami zamûstnanosti, jakoÏ
i posílením a koordinací v˘mûny informací, aby bylo obecnû dosaÏeno vût‰í prÛhlednosti trhu
práce; Ïe pracovníci, kteﬁí se chtûjí pﬁestûhovat, musí b˘t pravidelnû informováni o Ïivotních
a pracovních podmínkách; Ïe je mimo jiné vhodné pﬁijmout opatﬁení pro pﬁípad, kdy
v ãlenském státû nastanou nebo hrozí nastat poruchy na trhu práce, které by mohly váÏnû
ohrozit Ïivotní úroveÀ a zamûstnanost v nûkterém regionu nebo v nûkterém odvûtví; Ïe pro
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tento úãel v˘mûna informací s cílem odradit pracovníky od odchodu do tûchto regionÛ nebo
odvûtví pﬁedstavuje prostﬁedek, kter˘ má b˘t pouÏit nejdﬁíve, ale Ïe by v˘sledky této v˘mûny
informací mûly b˘t popﬁípadû podpoﬁeny doãasn˘m pozastavením zmínûn˘ch postupÛ,
o kterém se rozhodne na úrovni Spoleãenství;
vzhledem k tomu, Ïe mezi voln˘m pohybem pracovníkÛ, zamûstnaností a odborn˘m
vzdûláváním existují úzké vztahy, zejména smûﬁuje-li toto vzdûlávání k vytvoﬁení moÏnosti
pro pracovníky vyhovût nabídkám na zamûstnání z jin˘ch regionÛ ve Spoleãenství; Ïe tyto
vztahy vyÏadují, aby související obtíÏe jiÏ nebyly zkoumány oddûlenû, ale ve vzájemn˘ch
vazbách, a rovnûÏ s ohledem na obtíÏe na regionální úrovni, a Ïe je proto nezbytné smûrovat
úsilí ãlensk˘ch státÛ k vytvoﬁení koordinace jejich politik zamûstnanosti na úrovni
Spoleãenství;
vzhledem k tomu, Ïe Rada rozhodnutím ze dne 15. ﬁíjna 19685 roz‰íﬁila pÛsobnost ãlánkÛ 48
a 49 Smlouvy a pÛsobnost pﬁedpisÛ pﬁijat˘ch k jejich provedení na francouzské zámoﬁské
departementy, pﬁijala toto naﬁízení:

âÁST PRVNÍ

ZAMùSTNÁVÁNÍ A RODINY PRACOVNÍKÒ
HLAVA I
Pﬁístup k zamûstnání
âlánek 1
1. KaÏd˘ státní pﬁíslu‰ník ãlenského státu má právo, bez ohledu na místo svého bydli‰tû, na
pﬁístup k zamûstnání a na jeho v˘kon na území jiného ãlenského státu v souladu
s právními a správními pﬁedpisy, které upravují zamûstnávání státních pﬁíslu‰níkÛ tohoto
státu.
2. Na území jiného ãlenského státu poÏívá zejména stejné pﬁednosti pro pﬁístup k volnému
zamûstnání, jakou mají státní pﬁíslu‰níci tohoto státu.
âlánek 2
KaÏd˘ státní pﬁíslu‰ník ãlenského státu a kaÏd˘ zamûstnavatel vykonávající ãinnost na území
ãlenského státu si mohou vymûÀovat Ïádosti o zamûstnání a jeho nabídky a uzavírat
a provádût pracovní smlouvy v souladu s platn˘mi právními a správními pﬁedpisy, aniÏ by to
mohlo vést k jakékoli diskriminaci.
âlánek 3
1. V souladu s tímto naﬁízením se nepouÏijí právní a správní pﬁedpisy ani správní postupy
ãlenského státu:
- které omezují poptávku po zamûstnání nebo jeho nabídky, pﬁístup k zamûstnání a jeho
v˘kon cizími státními pﬁíslu‰níky nebo je podmiÀují poÏadavky, které neplatí pro vlastní
státní pﬁíslu‰níky, nebo
- které, aãkoli se pouÏívají bez ohledu na státní pﬁíslu‰nost, mají za v˘luãn˘ nebo hlavní
cíl nebo úãel znemoÏnit státním pﬁíslu‰níkÛm jin˘ch ãlensk˘ch státÛ pﬁístup
k nabízenému zamûstnání.
Toto ustanovení se nevztahuje na podmínky t˘kající se jazykov˘ch znalostí
poÏadovan˘ch z dÛvodu povahy pracovního místa, které má b˘t obsazeno.
2. Mezi pﬁedpisy nebo postupy ãlenského státu zmínûné v odst. 1 prvním pododstavci patﬁí
zejména ty, které v ãlenském státû:
a) poÏadují pro cizí státní pﬁíslu‰níky zvlá‰tní postup pﬁi zamûstnávání;
b) omezují nabídku zamûstnání nebo ji podmiÀují poÏadavky na zveﬁejnûní v tisku nebo
jin˘m zpÛsobem a které neplatí pro zamûstnavatele vykonávající ãinnost na území
tohoto ãlenského státu;
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c) podmiÀují pﬁístup k zamûstnání zaﬁazením pracovníkÛ do evidence u orgánu práce
nebo brání zamûstnávání jednotliv˘ch pracovníkÛ, pokud jde o osoby, které nemají
bydli‰tû na území tohoto státu.
âlánek 4
1. Právní a správní pﬁedpisy ãlensk˘ch státÛ, které omezují poãetnû nebo procentuálnû
zamûstnávání cizích státních pﬁíslu‰níkÛ v podnicích, oborech nebo regionech nebo na
úrovni státu, se nevztahují na státní pﬁíslu‰níky ostatních ãlensk˘ch státÛ.
2. Je-li v nûkterém ãlenském státu poskytnutí jakékoli v˘hody podnikÛm podmínûno
zamûstnáním minimálního procenta tuzemsk˘ch pracovníkÛ, povaÏují se státní
pﬁíslu‰níci ostatních ãlensk˘ch státÛ za vlastní pracovníky, s v˘hradou ustanovení
smûrnice Rady ze dne 15. ﬁíjna 19636.
âlánek 5
Státnímu pﬁíslu‰níkovi jednoho ãlenského státu, kter˘ se uchází o zamûstnání na území jiného
ãlenského státu, se v tomto státû poskytuje stejná pomoc, jakou poskytují sluÏby
zamûstnanosti tohoto státu vlastním státním pﬁíslu‰níkÛm pﬁi vyhledávání zamûstnání.
âlánek 6
1. Zamûstnání a získávání státního pﬁíslu‰níka ãlenského státu na pracovní místo v jiném
ãlenském státû nesmí b˘t závislé na kritériích souvisejících se zdravotním stavem,
povoláním nebo jin˘ch kritériích, která jsou diskriminaãní na základû státní pﬁíslu‰nosti
ve srovnání s kritérii pouÏívan˘mi pro státní pﬁíslu‰níky jiného ãlenského státu, kteﬁí chtûjí
vykonávat stejnou ãinnost.
2. Státní pﬁíslu‰ník, kter˘ má jmenovitou nabídku od zamûstnavatele z jiného ãlenského
státu neÏ je stát, jehoÏ je pﬁíslu‰níkem, v‰ak mÛÏe podléhat podmínce sloÏení odborné
zkou‰ky, pokud to zamûstnavatel v˘slovnû poÏaduje pﬁi pﬁedloÏení nabídky.
HLAVA II
V˘kon zamûstnání a rovnost zacházení
âlánek 7
1. S pracovníkem, kter˘ je státním pﬁíslu‰níkem ãlenského státu, nesmí b˘t na území jiného
ãlenského státu z dÛvodu jeho státní pﬁíslu‰nosti zacházeno jinak neÏ s tuzemsk˘mi
pracovníky, jde-li o podmínky zamûstnávání a pracovní podmínky, zejména z oblasti
odmûÀování, propou‰tûní a návratu k povolání nebo opûtného zamûstnání, pokud se stal
nezamûstnan˘m.
2. PoÏívá stejné sociální a daÀové v˘hody jako tuzem‰tí pracovníci.
3. VyuÏívá rovnûÏ na stejném základû a za stejn˘ch podmínek jako tuzem‰tí pracovníci
vzdûlávání na odborn˘ch ‰kolách a ve stﬁediscích pro rekvalifikaci.
4. Jakékoli ustanovení v kolektivní nebo individuální smlouvû nebo v jiném kolektivním
ujednání, t˘kající se pﬁístupu k zamûstnání, zamûstnání, odmûÀování a jin˘ch pracovních
podmínek nebo podmínek skonãení pracovního pomûru, je od poãátku neplatné, pokud
stanoví nebo povoluje diskriminaãní podmínky vÛãi pracovníkÛm, kteﬁí jsou státními
pﬁíslu‰níky jin˘ch ãlensk˘ch státÛ.
âlánek 8
1. Pracovník, kter˘ je státním pﬁíslu‰níkem jednoho ãlenského státu a je zamûstnán na
území jiného ãlenského státu, poÏívá rovného zacházení v oblasti ãlenství v odborov˘ch
organizacích a v˘konu práv spojen˘ch s odborovou ãinností, vãetnû hlasovacího práva;
mÛÏe b˘t vylouãen z úãasti ve vedení subjektÛ veﬁejného práva a z v˘konu
veﬁejnoprávních funkcí. RovnûÏ poÏívá práva b˘t volen do orgánÛ zastupujících
pracovníky v podnicích.
Tûmito ustanoveními nejsou dotãeny právní pﬁedpisy, které v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech
pﬁiznávají pracovníkÛm z ostatních ãlensk˘ch státÛ ‰ir‰í práva.
2. Rada tento ãlánek pﬁezkoumá na návrh Komise, kter˘ bude pﬁedloÏen ve lhÛtû nejv˘‰e dvou let.
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âlánek 9
1. Pracovník, kter˘ je státním pﬁíslu‰níkem jednoho ãlenského státu a je zamûstnán na
území jiného ãlenského státu, poÏívá v‰ech práv a v˘hod udûlovan˘ch vlastním státním
pﬁíslu‰níkÛm v oblasti ubytování, vãetnû vlastnictví ubytování, které potﬁebuje.
2. Tento pracovník se mÛÏe na základû stejného práva jako vlastní státní pﬁíslu‰ník zapsat
v regionu, ve kterém je zamûstnán, na seznam ÏadatelÛ o ubytování v místû, kde jsou
seznamy vedeny, a poÏívá z toho plynoucí v˘hody a pﬁednosti. Na jeho rodinu, která
zÛstala v zemi posledního pobytu, se pro tento úãel hledí, jako kdyby bydlela ve
zmínûném regionu, pokud stejná domnûnka platí pro tuzemské pracovníky.
HLAVA III
Rodiny pracovníkÛ
âlánek 10
1. Právo usadit se spoleãnû s pracovníkem, kter˘ je státním pﬁíslu‰níkem jednoho ãlenského
státu a je zamûstnán na území jiného ãlenského státu, mají bez ohledu na své státní
obãanství tyto osoby:
a) jeho manÏel nebo manÏelka a jejich potomci mlad‰í 21 let nebo na nûm závislí;
b) pﬁíbuzní ve vzestupné linii pracovníka a jeho manÏela nebo manÏelky, kteﬁí jsou na
nich závislí.
2. âlenské státy umoÏní pﬁijetí v‰ech rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, na které se nevztahuje
ustanovení odstavce 1 a kteﬁí jsou závislí na v˘‰e uvedeném pracovníkovi nebo s ním Ïijí
v zemi posledního pobytu ve spoleãné domácnosti.
3. Pro pouÏití odstavcÛ 1 a 2 musí mít pracovník pro svou rodinu ubytování, které se
povaÏuje za obvyklé pro tuzemské pracovníky v regionu, kde je zamûstnán, aniÏ by toto
ustanovení mohlo vést k diskriminaci mezi vlastními pracovníky a pracovníky z jin˘ch
ãlensk˘ch státÛ.
âlánek 11
ManÏel nebo manÏelka a dûti mlad‰í 21 let nebo závislí na státním pﬁíslu‰níkovi ãlenského
státu, kter˘ vykonává na území jiného ãlenského státu zamûstnání nebo samostatnû
v˘dûleãnou ãinnost, jsou oprávnûni k pﬁístupu k jakémukoli zamûstnání na celém území
stejného státu, a to i pokud nejsou státními obãany Ïádného ãlenského státu.
âlánek 12
Dûti státního pﬁíslu‰níka ãlenského státu, kter˘ je nebo byl zamûstnán na území jiného
ãlenského státu, mají pﬁístup k obecnému, uãÀovskému a odbornému vzdûlání za stejn˘ch
podmínek jako státní pﬁíslu‰níci tohoto státu, pokud tyto dûti mají bydli‰tû na jeho území.
âlenské státy budou podporovat podnûty umoÏÀující tûmto dûtem získávat uvedené vzdûlání
za co nejlep‰ích podmínek.

âÁST DRUHÁ

ZPROST¤EDKOVÁNÍ ZAMùSTNÁNÍ A DOSAÎENÍ ROVNOVÁHY
MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
HLAVA I
Spolupráce mezi ãlensk˘mi státy a Komisí
âlánek 13
1. âlenské státy nebo Komise podnítí nebo spoleãnû vypracují studii v oblasti zamûstnanosti
a nezamûstnanosti, kterou povaÏují za nezbytnou k zaji‰tûní volného pohybu pracovníkÛ
uvnitﬁ Spoleãenství. Ústﬁední sluÏby zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ úzce spolupracují
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v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky po zamûstnání ve Spoleãenství a souvisejícího
umisÈování pracovníkÛ.
2. K tomuto úãelu urãí ãlenské státy zvlá‰tní sluÏby, které jsou povûﬁeny organizováním
ãinnosti ve v˘‰e uveden˘ch oblastech a které spolupracují mezi sebou navzájem
a s útvary Komise.
âlenské státy oznámí Komisi v‰echny zmûny v povûﬁení tûchto sluÏeb; Komise tato
sdûlení pro informaci zveﬁejní v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch spoleãenství.
âlánek 14
1. âlenské státy pﬁedají Komisi informace o obtíÏích t˘kající se volného pohybu
a zamûstnávání pracovníkÛ a související údaje, jakoÏ i informace o stavu a v˘voji
zamûstnanosti podle regionÛ a oborÛ.
2. Komise urãí ve spolupráci s technick˘m v˘borem zpÛsob, kter˘m se pﬁipravují informace
uvedené v odstavci 1, jakoÏ i pravidelnost jejich pﬁedávání. Ke zhodnocení situace na
sv˘ch trzích práce pouÏívají ãlenské státy jednotná kritéria, která na základû v˘sledkÛ
práce technického v˘boru, provedené na základû ãl. 33 písm. d), stanoví Komise po
konzultaci poradního v˘boru.
3. V souladu s postupem stanoven˘m Komisí a ve shodû s technick˘m v˘borem za‰le
zvlá‰tní sluÏba kaÏdého ãlenského státu zvlá‰tním sluÏbám ostatních ãlensk˘ch státÛ
a Evropskému koordinaãnímu úﬁadu informace o Ïivotních a pracovních podmínkách
a o stavu trhu práce, které mohou pracovníkÛm z jin˘ch ãlensk˘ch státÛ poskytovat
pﬁehled. Tyto informace jsou pravidelnû aktualizovány.
Zvlá‰tní sluÏby ostatních ãlensk˘ch státÛ zajistí tûmto informacím ‰irokou publicitu,
zejména jejich roz‰íﬁením v pﬁíslu‰n˘ch orgánech práce a pomocí v‰ech vhodn˘ch
sdûlovacích prostﬁedkÛ slouÏících k informování dotyãn˘ch pracovníkÛ.
HLAVA II
Mechanismus pro dosaÏení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou
âlánek 15
1. Zvlá‰tní sluÏba kaÏdého ãlenského státu pﬁedá alespoÀ jednou mûsíãnû zvlá‰tním
sluÏbám ostatních ãlensk˘ch státÛ a Evropskému koordinaãnímu úﬁadu v˘kaz,
vypracovan˘ podle povolání a podle regionu:
a) nabídek voln˘ch poracovních míst, kter˘m nemohou vyhovût nebo kter˘m by nemohli
vyhovût pracovníci na vnitrostátním trhu práce;
b) uchazeãÛ o zamûstnání, kteﬁí prohlásili, Ïe jsou schopni vykonávat zamûstnání v jiné
zemi.
Zvlá‰tní sluÏba kaÏdého ãlenského státu pﬁedá tyto informace pﬁíslu‰n˘m sluÏbám
a subjektÛm zamûstnanosti.
2. V˘kazy uvedené v odstavci 1 jsou roz‰iﬁovány podle jednotného systému, kter˘ vypracuje
Evropsk˘ koordinaãní úﬁad ve spolupráci s technick˘m v˘borem do osmnácti mûsícÛ od
vstupu tohoto naﬁízení v platnost.
âlánek 16
1. V‰echny nabídky voln˘ch pracovních míst pﬁedloÏené sluÏbám zamûstnanosti ãlenského
státu, které nemohou b˘t uspokojeny na vnitrostátním trhu práce a mohou se stát
pﬁedmûtem vyrovnání nabídky a poptávky na úrovni Spoleãenství na základû v˘kazÛ
podle ãlánku 15, se oznamují pﬁíslu‰n˘m sluÏbám zamûstnanosti ãlenského státu, kter˘
upozornil na volné pracovníky ve shodném povolání.
2. Tyto sluÏby pﬁedloÏí sluÏbám prvního ãlenského státu vhodné a pﬁesné Ïádosti
o zamûstnání. Ve lhÛtû 18 dnÛ od obdrÏení sdûlení o volném pracovním místû sluÏbami
druhého státu jsou tyto Ïádosti pﬁedloÏeny zamûstnavatelÛm se stejnou pﬁedností, jaká je
udûlována vlastním pracovníkÛm vÛãi státním pﬁíslu‰níkÛm tﬁetích státÛ. V této lhÛtû jsou
nabídky pﬁedloÏeny tﬁetím státÛm pouze tehdy, pokud je mnoÏství voln˘ch pracovníkÛ
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státních pﬁíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ v povolání, které odpovídá tûmto voln˘m pracovním
místÛm, povaÏováno ãlensk˘m státem, kter˘ nabídku poskytl, za nedostateãné.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na nabídky voln˘ch pracovních míst pﬁedloÏené pracovníkÛm,
kteﬁí jsou státními pﬁíslu‰níky tﬁetích státÛ, pokud:
a) jsou tyto nabídky jmenovité a mají zvlá‰tní povahu zaloÏenou na:
i) poÏadavku odborného vzdûlání t˘kajícího se specializace, dÛvûrné povahy
nabízeného zamûstnání nebo pﬁedchozích profesních vztahÛ,
ii) rodinn˘ch vztazích mezi zamûstnavatelem a poÏadovan˘m pracovníkem nebo mezi
ním a pracovníkem, kter˘ v podniku pravidelnû pracuje jiÏ alespoÀ jeden rok.
Body i) a ii) se pouÏijí v souladu s ustanoveními pﬁílohy;
b) se tyto nabídky t˘kají získávání jednotn˘ch skupin sezónních pracovníkÛ, z nichÏ
alespoÀ jeden ãlen dostal jmenovitou nabídku;
c) tato volná pracovní místa nabízejí zamûstnavatelé a t˘kají se pracovníkÛ, kteﬁí mají
bydli‰tû v pohraniãních regionech na spoleãn˘ch hranicích ãlenského státu a tﬁetího
státu;
d) zamûstnavatel nabízí volná pracovní místa pracovníkÛm z tﬁetích zemí z dÛvodÛ
souvisejících s ﬁádn˘m fungováním podniku a pokud sluÏby zamûstnanosti, které
zasáhnou z dÛvodu zaji‰tûní zamûstnání pro vlastní pracovníky nebo pro pracovníky
ostatních ãlensk˘ch státÛ Spoleãenství, shledají, Ïe dÛvody pﬁedloÏené
zamûstnavatelem jsou odÛvodnûné.
âlánek 17
1. âinnosti vymezené v ãlánku 16 vykonávají zvlá‰tní sluÏby. Av‰ak v pﬁípadech, kdy jsou
zmocnûny ústﬁedními sluÏbami a kdy to uspoﬁádání orgánÛ práce ãlenského státu
a pouÏívan˘ zpÛsob zprostﬁedkování umoÏÀují:
a) regionální sluÏby zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ:
I) na základû v˘kazÛ uveden˘ch v ãlánku 15, po kter˘ch následují pﬁíslu‰ná opatﬁení,
pﬁímo pﬁistoupí ke zprostﬁedkování a k vyrovnání nabídky a poptávky,
II) vytvoﬁí pﬁímé vztahy pro dosaÏení rovnováhy:
- v pﬁípadû jmenovité nabídky,
- v pﬁípadû individuální Ïádosti o zamûstnání pﬁedloÏené buì urãené sluÏbû
zamûstnanosti, nebo zamûstnavateli vykonávajícímu svou ãinnost v oblasti, pro kterou
je místnû pﬁíslu‰ná tato sluÏba,
- v pﬁípadû, kdy se vyrovnání t˘ká sezónních pracovníkÛ, kteﬁí musí b˘t zamûstnáni co
nejdﬁíve;
b) sluÏby místnû pﬁíslu‰né pro pohraniãní oblasti dvou nebo více ãlensk˘ch státÛ si
pravidelnû vymûÀují údaje t˘kající se voln˘ch pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání,
které na jejich úrovni nebyly uspokojeny, a provedou pﬁímo mezi sebou a v souladu
se sv˘mi vztahy s ostatními sluÏbami zamûstnanosti sv˘ch zemí zprostﬁedkování
a vyrovnání nabídky a poptávky po zamûstnání;
c) úﬁady práce specializované pro nûkterá povolání nebo urãité kategorie osob mezi
sebou naváÏí pﬁímou spolupráci.
2. Zúãastnûné ãlenské státy za‰lou Komisi seznam sluÏeb uveden˘ch v odstavci 1, kter˘
sestaví po vzájemné dohodû; Komise tento seznam a jeho zmûny pro informaci zveﬁejní
v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch spoleãenství.
âlánek 18
VyuÏití postupÛ pro získávání pracovníkÛ, které pouÏívají subjekty pro provádûní ustavené
v dohodách uzavﬁen˘ch mezi dvûma nebo více ãlensk˘mi státy, není povinné.
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HLAVA III
Opatﬁení pro kontrolu rovnováhy na trhu práce
âlánek 19
1. Dvakrát za rok na základû zprávy Komise vypracované v souladu s informacemi
poskytnut˘mi ãlensk˘mi státy analyzují tyto státy spolu s Komisí:
- v˘sledky zprostﬁedkování a vyrovnávání nabídky a poptávky po zamûstnání na úrovni
Spoleãenství,
- poãet umístûní státních pﬁíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ,
- pﬁedpokládan˘ v˘voj situace na trhu práce a, je-li to moÏné, pohybu pracovníkÛ uvnitﬁ
Spoleãenství.
2. âlenské státy spolu s Komisí prozkoumají v‰echny moÏnosti pro poskytnutí pﬁednosti
státním pﬁíslu‰níkÛm ãlensk˘ch státÛ pﬁi obsazování voln˘ch pracovních míst s cílem
dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po zamûstnání uvnitﬁ Spoleãenství.
K tomuto úãelu pﬁijmou nezbytná opatﬁení.
âlánek 20
1. Pokud v ãlenském státû do‰lo k poruchám nebo pokud ãlensk˘ stát oãekává poruchy na
trhu práce, které mohou vyvolat váÏné ohroÏení Ïivotní úrovnû a úrovnû zamûstnanosti
v regionu nebo v oboru, upozorní na to Komisi a ostatní ãlenské státy a podá jim v‰echny
nezbytné údaje.
2. âlenské státy a Komise pﬁijmou ve‰kerá opatﬁení k zaji‰tûní informovanosti, aby se
pracovníci Spoleãenství neucházeli o zamûstnání v dotyãném regionu nebo oboru.
3. AniÏ je tím dotãeno pouÏití ustanovení Smlouvy a pﬁipojen˘ch protokolÛ, mÛÏe ãlensk˘
stát uveden˘ v odstavci 1 poÏádat Komisi, aby prohlásila, Ïe k zaji‰tûní nápravy situace
v dotyãném regionu nebo oboru musí b˘t postupy pro vyrovnání nabídky a poptávky
podle ãlánkÛ 15, 16 a 17 ãásteãnû nebo úplnû zastaveny.
Komise rozhodne o zastavení jako takovém a jeho délce do dvou t˘dnÛ po podání
Ïádosti. V prekluzní lhÛtû dvou t˘dnÛ mÛÏe kaÏd˘ ãlensk˘ stát poÏádat Radu
o zru‰ení nebo zmûnu tohoto rozhodnutí. Rada o této Ïádosti rozhodne ve lhÛtû dvou
t˘dnÛ.
4. Rozhodne-li se o zastavení, nevyhoví sluÏby zamûstnanosti ostatních ãlensk˘ch státÛ,
které nabídly volné pracovníky, nabídkám zamûstnání, které jim pﬁímo pﬁedloÏí
zamûstnanci ãlenského státu uvedeného v odstavci 1.
HLAVA IV
Evropsk˘ koordinaãní úﬁad
âlánek 21
Obecn˘m úkolem Evropského úﬁadu pro koordinaci vyrovnávání nabídky a poptávky po
zamûstnání, zﬁízeného v rámci Komise (a v tomto naﬁízení naz˘vaného „Evropsk˘
koordinaãní úﬁad”), je podporovat zprostﬁedkování a vyrovnávání nabídky a poptávky po
zamûstnání na úrovni Spoleãenství. Zejména je povûﬁen v‰emi technick˘mi úkoly, které jsou
v této oblasti na základû tohoto naﬁízení svûﬁeny Komisi, a zvlá‰tû poskytováním pomoci
vnitrostátním sluÏbám zamûstnanosti.
Provádí syntézu informací uveden˘ch v ãláncích 14 a 15 a údajÛ vypl˘vajících ze studií
a v˘zkumÛ provádûn˘ch na základû ãlánku 13 za úãelem zveﬁejnûní uÏiteãn˘ch poznatkÛ
o pravdûpodobném v˘voji trhu práce ve Spoleãenství; tyto poznatky se pﬁedkládají zvlá‰tním
sluÏbám ãlensk˘ch státÛ, poradnímu v˘boru a technickému v˘boru.
âlánek 22
1. Evropsk˘ koordinaãní úﬁad je zejména povûﬁen, aby:
a) koordinoval praktická opatﬁení nezbytná ke zprostﬁedkovávání a vyrovnávání nabídky
a poptávky po zamûstnání na úrovni Spoleãenství a analyzoval z toho vypl˘vající
pohyb pracovníkÛ;
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b) pﬁispíval ve spolupráci s technick˘m v˘borem k zavedení spoleãn˘ch prostﬁedkÛ
ãinnosti na administrativní a technické úrovni k dosaÏení tûchto cílÛ;
c) provádûl, objeví-li se zvlá‰tní potﬁeba, v dohodû se zvlá‰tními sluÏbami
zprostﬁedkování nabídek a poptávky po zamûstnání, jejichÏ vyrovnání provádûjí tyto
sluÏby.
2. Pﬁedává zvlá‰tním sluÏbám nabídky voln˘ch pracovních míst a Ïádosti o zamûstnání,
které byly pﬁímo zaslány Komisi, a je informován o jejich vyﬁizování.
âlánek 23
Komise mÛÏe v dohodû s pﬁíslu‰n˘m orgánem kaÏdého ãlenského státu a v souladu
s podmínkami a podrobnostmi, které urãí na základû stanoviska technického v˘boru,
organizovat náv‰tûvy a pﬁidûlení úﬁedníkÛ ostatních ãlensk˘ch státÛ a do‰kolovací programy
pro specializované zamûstnance.

âÁST T¤ETÍ

SUBJEKTY PRO ZAJI·ËOVÁNÍ ÚZKÉ SPOLUPRÁCE MEZI âLENSK¯MI
STÁTY V OBLASTI VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKÒ
A JEJICH ZAMùSTNÁVÁNÍ
HLAVA I
Poradní v˘bor
âlánek 24
Poradní v˘bor má za úkol b˘t nápomocen Komisi pﬁi zkoumání v‰ech otázek, které vypl˘vají
z provádûní Smlouvy a opatﬁení pﬁijat˘ch k jejímu provedení v oblasti volného pohybu
pracovníkÛ a jejich zamûstnávání.
âlánek 25
Poradní v˘bor je povûﬁen, aby zejména:
a) zkoumal obtíÏe volného pohybu a zamûstnávání v rámci vnitrostátních politik
zamûstnanosti s cílem koordinovat politiky zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ na úrovni
Spoleãenství a pﬁispívat tak k rozvoji hospodáﬁství a ke zlep‰ení rovnováhy na trhu
práce;
b) obecnû studoval dÛsledky pouÏívání tohoto naﬁízení a pﬁípadn˘ch doplÀujících
opatﬁení;
c) pﬁípadnû pﬁedkládal Komisi odÛvodnûné návrhy na pﬁezkum tohoto naﬁízení;
d) zaujímal, na Ïádost Komise nebo z vlastního podnûtu, odÛvodnûná stanoviska
k obecn˘m nebo zásadním otázkám, zejména v oblasti v˘mûny informací o v˘voji
trhu práce, pohybu pracovníkÛ mezi ãlensk˘mi státy, programÛ nebo opatﬁení
k rozvoji poradenství pro volbu povolání a odborného vzdûlávání, které mohou
vést ke zlep‰ení moÏností volného pohybu a zamûstnávání, jakoÏ i v‰ech forem
pomoci pracovníkÛm a jejich rodinám, vãetnû sociální pomoci a ubytování
pracovníkÛ.
âlánek 26
1. Poradní v˘bor se skládá ze ‰esti ãlenÛ za kaÏd˘ ãlensk˘ stát, z nichÏ dva zastupují vládu,
dva odborové organizace a dva organizace zamûstnavatelÛ.
2. KaÏd˘ ãlensk˘ stát jmenuje pro kaÏdou z kategorií uveden˘ch v odstavci 1 jednoho
náhradníka.
3. Funkãní období ãlenÛ a jejich náhradníkÛ je dva roky. Mohou b˘t jmenováni opakovanû.
Po uplynutí funkãního období zÛstávají ãlenové a jejich náhradníci ve funkci, dokud
nejsou nahrazeni nebo dokud nejsou znovu jmenováni.
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âlánek 27
âleny a náhradníky poradního v˘boru jmenuje Rada, která pﬁi v˘bûru zástupcÛ odborÛ
a organizací zamûstnavatelÛ usiluje o to, aby bylo ve v˘boru dosaÏeno rovnomûrného
zastoupení rÛzn˘ch dotyãn˘ch hospodáﬁsk˘ch odvûtví.
Seznam ãlenÛ a náhradníkÛ Rada pro informaci zveﬁejní v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch
spoleãenství.
âlánek 28
Poradnímu v˘boru pﬁedsedá ãlen Komise nebo jeho zástupce. Pﬁedseda nehlasuje. V˘bor se
schází nejménû dvakrát roãnû. Svolává ho pﬁedseda z vlastního podnûtu nebo na Ïádost
nejménû jedné tﬁetiny ãlenÛ. Funkce sekretariátu zaji‰Èují útvary Komise.
âlánek 29
Pﬁedseda mÛÏe k úãasti na zasedání pozvat jako pozorovatele nebo odborníky osoby nebo
zástupce subjektÛ, kteﬁí mají velkou zku‰enost v oblasti zamûstnávání a pohybu pracovníkÛ.
Pﬁedsedovi mohou b˘t nápomocni techniãtí poradci.
âlánek 30
1. Poradní v˘bor se platnû usná‰í, pokud jsou pﬁítomny dvû tﬁetiny ãlenÛ.
2. Stanoviska musí b˘t odÛvodnûna; pﬁijímají se nadpoloviãní vût‰inou platnû odevzdan˘ch
hlasÛ; pﬁipojí se k nim poznámka, která uvádí názory vyjádﬁené men‰inou, pokud o to
poÏádá.
âlánek 31
Poradní v˘bor urãí své postupy práce v jednacím ﬁádu, kter˘ vstupuje v platnost po schválení
Radou na základû stanoviska Komise. Vstup v platnost pﬁípadn˘ch zmûn, které se v˘bor
rozhodne provést, podléhá stejnému postupu.
HLAVA II
Technick˘ v˘bor
âlánek 32
Technick˘ v˘bor má b˘t nápomocen Komisi pﬁi pﬁípravû, prosazování a sledování v˘sledkÛ
v‰ech technick˘ch prací a opatﬁení k provedení tohoto naﬁízení a pﬁípadn˘ch doplÀujících
pﬁedpisÛ.
âlánek 33
Technick˘ v˘bor je povûﬁen, aby zejména:
a) podporoval a zdokonaloval spolupráci mezi dotãen˘mi správními orgány ãlensk˘ch
státÛ ve v‰ech technick˘ch otázkách vztahujících se k volnému pohybu pracovníkÛ
a jejich zamûstnávání;
b) vypracovával postupy pro organizaci spoleãn˘ch ãinností dotãen˘ch správních
orgánÛ;
c) usnadÀoval shromaÏìování informací pro vyuÏití Komisí nebo vypracovávání studií
a v˘zkumÛ stanoven˘ch v tomto naﬁízení a podporoval v˘mûnu informací a zku‰eností
mezi dotyãn˘mi správními orgány;
d) studoval z technického hlediska harmonizaci kritérií, podle nichÏ ãlenské státy hodnotí
situaci na svém trhu práce.
âlánek 34
1. Technick˘ v˘bor se skládá ze zástupcÛ vlád ãlensk˘ch státÛ. KaÏdá vláda jmenuje ãlenem
technického v˘boru jednoho z ãlenÛ, kter˘ ji zastupuje v poradním v˘boru.
2. KaÏdá vláda jmenuje ze sv˘ch dal‰ích zástupcÛ v poradním v˘boru, ãlenÛ nebo
náhradníkÛ, jednoho náhradníka.
âlánek 35
Technickému v˘boru pﬁedsedá ãlen Komise nebo jeho zástupce. Pﬁedseda nehlasuje.
Pﬁedsedovi a ãlenÛm v˘boru mohou b˘t nápomocni techniãtí poradci.
Funkce sekretariátu zaji‰Èují útvary Komise.
13

âlánek 36
Návrhy podané a stanoviska zaujatá technick˘m v˘borem jsou pﬁedkládány Komisi
a oznamovány poradnímu v˘boru. K tûmto návrhÛm a stanoviskÛm se pﬁipojí poznámka,
která uvádí názory vyjádﬁené rÛzn˘mi ãleny technického v˘boru, pokud o to poÏádají.
âlánek 37
Technick˘ v˘bor urãí své postupy práce v jednacím ﬁádu, kter˘ vstupuje v platnost po
schválení Radou na základû stanoviska Komise. Vstup v platnost pﬁípadn˘ch zmûn, které se
v˘bor rozhodne provést, podléhá stejnému postupu.

âÁST âTVRTÁ

P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
Pﬁechodná ustanovení
âlánek 38
Dokud Komise nepﬁijme jednotn˘ systém uveden˘ v ãl. 15 odst. 2, navrhuje Evropsk˘ koordinaãní
úﬁad ve‰kerá opatﬁení potﬁebná pro zpracování a roz‰iﬁování v˘kazÛ uveden˘ch v ãl. 15 odst. 1.
âlánek 39
Jednací ﬁády poradního v˘boru a technického v˘boru, které jsou pouÏitelné v okamÏiku
vstupu tohoto naﬁízení v platnost, zÛstávají pouÏitelné i nadále.
âlánek 40
Do vstupu v platnost opatﬁení, která mají pﬁijmout ãlenské státy k provedení smûrnice Rady
ze dne 15. ﬁíjna 19687, a pokud je na základû opatﬁení pﬁijat˘ch ãlensk˘mi státy k provedení
smûrnice Rady ze dne 25. bﬁezna 19648 k urãení doby platnosti a prodlouÏení povolení
pobytu nezbytné pracovní povolení podle ãlánku 22 naﬁízení ã. 38/64/EHS, mÛÏe b˘t toto
pracovní povolení nahrazeno prohlá‰ením zamûstnavatele o zamûstnání nebo osvûdãením
o zamûstnání s uvedením doby zamûstnání. Jakékoli prohlá‰ení zamûstnavatele nebo
osvûdãení o zamûstnání dokládající, Ïe pracovní pomûr byl sjednán na dobu neurãitou, má
stejn˘ úãinek jako trvalé pracovní povolení.
âlánek 41
JestliÏe z dÛvodÛ zru‰ení pracovních povolení nemá ãlensk˘ stát jiÏ moÏnost pokraãovat
v sestavování urãit˘ch statistik o zamûstnávání cizích pracovníkÛ, mÛÏe pro statistické úãely
zachovat pracovní povolení pro státní pﬁíslu‰níky ostatních ãlensk˘ch státÛ, dokud nezavede
nové statistické metody a nejpozdûji do 31. prosince 1969. Pracovní povolení musí b˘t
vydáno automaticky a musí b˘t platné aÏ do skuteãného zru‰ení pracovních povolení v tomto
ãlenském státû.
HLAVA II
Závûreãná ustanovení
âlánek 42
1. ímto naﬁízením nejsou dotãena ustanovení Smlouvy o zaloÏení Evropského spoleãenství
uhlí a oceli, která se vztahují na pracovníky s uznanou kvalifikací v uheln˘ch
a oceláﬁsk˘ch oborech, ani ustanovení Smlouvy o zaloÏení Evropského spoleãenství pro
atomovou energii, která se vztahují na pﬁístup ke kvalifikovan˘m zamûstnáním v oblasti
jaderné energie, ani pﬁedpisy pﬁijaté k provedení tûchto smluv.
Toto naﬁízení se v‰ak vztahuje na kategorie pracovníkÛ uveden˘ch v prvním pododstavci
a jejich rodinné pﬁíslu‰níky, pokud jejich právní postavení není zmínûn˘mi smlouvami
nebo pﬁedpisy upraveno.
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2. Tímto naﬁízením nejsou dotãena opatﬁení pﬁijatá v souladu s ãlánkem 51 Smlouvy.
3. Toto naﬁízení se nedot˘ká povinností ãlensk˘ch státÛ:
- vypl˘vajících ze zvlá‰tních vztahÛ nebo budoucích dohod s nûkter˘mi neevropsk˘mi
zemûmi nebo územími, které jsou zaloÏeny na institucionálních vazbách existujících
v dobû vstupu tohoto naﬁízení v platnost, nebo
- vypl˘vajících z dohod s nûkter˘mi neevropsk˘mi zemûmi nebo územími existujících
v dobû vstupu tohoto naﬁízení v platnost, které jsou zaloÏeny na institucionálních
vazbách mezi nimi.
Pracovníci z tûchto zemí nebo území, kteﬁí v souladu s tímto ustanovením vykonávají
zamûstnání na území nûkterého z tûchto ãlensk˘ch státÛ, se nemohou dovolávat práv
z tohoto naﬁízení na území ostatních ãlensk˘ch státÛ.
âlánek 43
âlenské státy sdûlí Komisi pro informaci znûní smluv, úmluv nebo ujednání, které mezi sebou
uzavﬁou v oblasti zamûstnanosti, mezi dnem jejich podpisu a dnem jejich vstupu v platnost.
âlánek 44
Komise pﬁijme provádûcí opatﬁení nezbytná k uvedení tohoto naﬁízení v úãinek. Za tímto
úãelem úzce spolupracuje s ústﬁedními orgány ãlensk˘ch státÛ.
âlánek 45
Komise pﬁedloÏí Radû návrhy na odstranûní, za podmínek stanoven˘ch Smlouvou, omezení
pﬁístupu k zamûstnání pracovníkÛ, kteﬁí jsou státními pﬁíslu‰níky ãlensk˘ch státÛ, pokud
neexistence vzájemného uznávání diplomÛ, osvûdãení a jin˘ch dokladÛ o dosaÏené
kvalifikaci mÛÏe b˘t pﬁekáÏkou volného pohybu pracovníkÛ.
âlánek 46
Náklady na fungování v˘borÛ uveden˘ch v ãásti tﬁetí jsou zahrnuty do rozpoãtu Evropsk˘ch
spoleãenství do oddílu, kter˘ se t˘ká Komise.
âlánek 47
Toto naﬁízení se vztahuje na území ãlensk˘ch státÛ a jejich státní pﬁíslu‰níky, aniÏ jsou
dotãeny ãlánky 2, 3, 10 a 11.
âlánek 48
Naﬁízení ã. 38/64/EHS se pouÏije do dne vstupu tohoto naﬁízení v platnost.
Toto naﬁízení je závazné v celém rozsahu a pﬁímo pouÏitelné ve v‰ech ãlensk˘ch státech.
V Lucemburku dne 15. ﬁíjna 1968.
Za Radu
G. SEDATI
pﬁedseda
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P¤ÍLOHA
Pro úãely ãl. 16 odst. 3 písm. a):
1. „Specializací” se rozumí vysoká kvalifikace nebo roz‰íﬁená kvalifikace, která se vztahuje
na práci nebo ﬁemeslo, které vyÏadují zvlá‰tní technické znalosti; vztahuje se zejména na
vedoucí skupin v pﬁípadû sezónních pracovníkÛ najíman˘ch ve skupinách.
2. „DÛvûrná povaha zamûstnání” se t˘ká zamûstnání, jehoÏ v˘kon vyÏaduje v souladu se
zvyklostmi hostitelské zemû zvlá‰tní vztah dÛvûrnosti mezi zamûstnavatelem
a pracovníkem.
3. „Pﬁedchozí profesní vztahy” existují, pokud zamûstnavatel poÏaduje na území ãlenského
státu zamûstnání pracovníka, kterého jiÏ zamûstnával na stejném území po dobu nejménû
dvanácti mûsícÛ bûhem posledních ãtyﬁ let.
4. „Rodinn˘mi vztahy” se rozumí pokrevní pﬁíbuzenství a ‰vagrovství aÏ do druhého stupnû
mezi zamûstnavatelem a pracovníkem a pokrevní pﬁíbuzenství prvního stupnû mezi
dvûma pracovníky.
1 Úﬁ. vûst. 268, 6.11.1967, s. 9.
2 Úﬁ. vûst. 298, 7.12.1967, s. 10.
3 Úﬁ. vûst. 57, 26.8.1961, s. 1073/61.
4 Úﬁ. vûst. 62, 17.4.1964, s. 965/64.
5 Úﬁ. vûst. L 257, 19.10.1968, s. 1.
6 Úﬁ. vûst. 159, 2.11.1963, s. 2661/63.
7 Úﬁ. vûst. L 257, 19.10.1968, s. 13.
8 Úﬁ. vûst. 62, 17.4.1964, s. 981/64.
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NA¤ÍZENÍ RADY (ES) ã. 2434/92
ze dne 27. ãervence 1992, kter˘m se mûní ãást druhá naﬁízení (EHS) ã. 1612/68 o volném
pohybu pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství

RADA EVROPSK¯CH SPOLEâENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o zaloÏení Evropského hospodáﬁského spoleãenství, a zejména na
ãlánek 49 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise1,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu2,
s ohledem na stanovisko Hospodáﬁského a sociálního v˘boru3,
vzhledem k tomu, Ïe voln˘ pohyb pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství je základní právo
stanovené Smlouvou;
vzhledem k tomu, Ïe pro dosaÏení úãinnosti volného pohybu pracovníkÛ, kteﬁí jsou státními
pﬁíslu‰níky ãlensk˘ch státÛ, je nezbytné posílit mechanismy pro dosaÏení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou po zamûstnání stanovené v naﬁízení (EHS) ã. 1612/684;
vzhledem k tomu, Ïe zásada nediskriminace pracovníkÛ ve Spoleãenství znamená, Ïe pro
v‰echny státní pﬁíslu‰níky ãlensk˘ch státÛ se uznává, ve skuteãnosti i podle práva, stejná pﬁednost
pro pﬁístup k zamûstnání, jakou mají pracovníci daného státu; Ïe tato stejná pﬁednost se uplatÀuje
v rámci mechanismu pﬁi dosahování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po zamûstnání;
vzhledem k tomu, Ïe je dÛleÏité dbát na co nejvût‰í prÛhlednost trhu práce Spoleãenství,
zejména pﬁi urãování nabídky a poptávky po zamûstnání, které podléhají vyrovnání na úrovni
Spoleãenství,
P¤IJALA TOTO NA¤ÍZENÍ:
âlánek 1
Naﬁízení (EHS) ã. 1612/68 se mûní takto:
1. (net˘ká se ãeského znûní);
2. v ãlánku 14
- se v odstavci 1 zru‰ují slova “podle regionÛ a oborÛ”,
- se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2. „Komise urãí s co nejvy‰‰ím ohledem na stanovisko technického v˘boru zpÛsob, kter˘m
se pﬁipravují informace uvedené v odstavci 1.”;
- se v odst. 3 první vûtû slova „ve shodû s technick˘m v˘borem” nahrazují slovy „s co
nejvy‰‰ím ohledem na stanovisko technického v˘boru”;
- (net˘ká se ãeského znûní).
3. ãlánek 15 se nahrazuje tímto:
âlánek 15
1. Zvlá‰tní sluÏba kaÏdého ãlenského státu pravidelnû pﬁedává zvlá‰tním sluÏbám ostatních
ãlensk˘ch státÛ a Evropskému koordinaãnímu úﬁadu
a) nabídky voln˘ch pracovních míst, kter˘m by mohli vyhovût státní pﬁíslu‰níci ostatních
ãlensk˘ch státÛ;
b) nabídky voln˘ch pracovních míst urãené ãlensk˘m státÛm;
c) Ïádosti o zamûstnání osob, které formálnû prohlásily, Ïe chtûjí pracovat v jiném
ãlenském státû;
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d) informace podle regionÛ a oborÛ ãinnosti o uchazeãích o zamûstnání, kteﬁí prohlásili,
Ïe jsou pﬁipraveni vykonávat zamûstnání v jiné zemi.
Zvlá‰tní sluÏba kaÏdého ãlenského státu pﬁedá tyto informace co nejdﬁíve pﬁíslu‰n˘m
sluÏbám a subjektÛm zamûstnanosti.
2. Volná pracovní místa a Ïádosti o zamûstnání uvedené v odstavci 1 jsou roz‰iﬁovány podle
jednotného systému vypracovaného Evropsk˘m koordinaãním úﬁadem ve spolupráci
s technick˘m v˘borem.
Bude-li to nezbytné, mÛÏe Evropsk˘ koordinaãní úﬁad tento systém ve spolupráci
s technick˘m v˘borem upravit.
4. ãlánek 16 se nahrazuje tímto:
âlánek 16
1. V‰echny nabídky voln˘ch pracovních míst podle ãlánku 15 pﬁedloÏené sluÏbám
zamûstnanosti ãlenského státu se oznamují pﬁíslu‰n˘m sluÏbám zamûstnanosti ostatních
dotyãn˘ch ãlensk˘ch státÛ, které je zpracují.
Tyto sluÏby pﬁedloÏí sluÏbám prvního ãlenského státu vhodné a pﬁesné Ïádosti o zamûstnání.
2. Na Ïádosti o zamûstnání podle ãl. 15 odst. 1 písm. c) odpovûdí pﬁíslu‰né sluÏby
ãlensk˘ch státÛ v pﬁimûﬁené lhÛtû, která nesmí pﬁesáhnout jeden mûsíc.
3. SluÏby zamûstnanosti pﬁiznají pracovníkÛm, kteﬁí jsou státními pﬁíslu‰níky ãlensk˘ch
státÛ, stejnou pﬁednost, jaká je udûlována tuzemsk˘m pracovníkÛm vÛãi státním
pﬁíslu‰níkÛm tﬁetích státÛ.”;
5. v ãl. 17 odst. 1
- (net˘ká se ãeského znûní),
- se v písm. a) bodu i) slovo „v˘kazÛ” nahrazuje slovem „zpráv”,
- se písmeno b) se nahrazuje tímto:
b) sluÏby místnû pﬁíslu‰né pro pohraniãní oblasti dvou nebo více ãlensk˘ch státÛ si pravidelnû
vymûÀují údaje t˘kající se voln˘ch pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání na své úrovni
a provádûjí pﬁímo mezi sebou, v souladu se sv˘mi vztahy s ostatními sluÏbami
zamûstnanosti sv˘ch zemí, zprostﬁedkování a vyrovnání nabídky a poptávky po
zamûstnání.
Je-li to nezbytné, vytvoﬁí sluÏby místnû pﬁíslu‰né pro pohraniãní oblasti rovnûÏ postupy pro
spolupráci a sluÏby s cílem poskytnout
- uÏivatelÛm co nejvíce uÏiteãn˘ch informací o rÛzn˘ch hlediscích mobility
a
- sociálním a hospodáﬁsk˘m partnerÛm, sociálním sluÏbám (zejména veﬁejn˘m, soukrom˘m
nebo veﬁejnû prospû‰n˘m) a v‰em dotyãn˘m institucím soubor koordinovan˘ch opatﬁení
v oblasti mobility;
6. v ãlánku 19
se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1. Na základû zprávy Komise vypracované v souladu s informacemi poskytnut˘mi
ãlensk˘mi státy analyzují tyto státy spolu s Komisí alespoÀ jednou roãnû v˘sledky
opatﬁení proveden˘ch na úrovni Spoleãenství v oblasti nabídky voln˘ch pracovních míst
a Ïádostí o zamûstnání.”;
- se doplÀuje nov˘ odstavec, kter˘ zní:
3. KaÏdé dva roky podá Komise Evropskému parlamentu, Radû a Hospodáﬁskému
a sociálnímu v˘boru zprávu o uplatÀování ãásti druhé tohoto naﬁízení, v níÏ shrne
informace a údaje získané z proveden˘ch studií a v˘zkumÛ a ukáÏe ve‰kerá uÏiteãná
zji‰tûní t˘kající se v˘voje trhu práce ve Spoleãenství.”;
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7. ãlánek 20 se zru‰uje;
8. pﬁíloha se zru‰uje.
âlánek 2
Toto naﬁízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlá‰ení v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch
spoleãenství.
Toto naﬁízení je závazné v celém rozsahu a pﬁímo pouÏitelné ve v‰ech ãlensk˘ch státech.
V Bruselu dne 27. ãervence 1992.
Za Radu
pﬁedseda
N. LAMONT

1

2

3
4

Úﬁ. vûst. ã. C 254, 28. 9. 1991, s. 9.
Úﬁ. vûst. ã. C 107, 28. 4. 1992, s. 10.
Úﬁ. vûst. ã. C 94, 13. 4. 1992, s. 202 a rozhodnutí ze dne 8. ãervence 1992 (dosud
nezveﬁejnûné v Úﬁedním vûstníku).
Úﬁ. vûst. ã. C 40, 17. 2. 1992, s. 1.
Úﬁ. vûst. ã. L 257, 19. 10. 1968, s. 2. Naﬁízení naposledy pozmûnûné naﬁízením (EHS)
ã. 312/76 (Úﬁ. vûst. ã. L 39, 14. 2. 1976, s. 2).
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 23. prosince 2003,
kter˘m se provádí naﬁízení Rady (EHS) ã. 1612/68, pokud jde o vyﬁizování nabídek voln˘ch
pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání
(oznámeno pod ãíslem K(2002) 5236)
(Text s v˘znamem pro EHP)
(2003/8/ES)

KOMISE EVROPSK¯CH SPOLEâENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o zaloÏení Evropského spoleãenství,
s ohledem na naﬁízení Rady (EHS) ã. 1612/68 ze dne 15. ﬁíjna 1968 o volném pohybu
pracovníkÛ uvnitﬁ Spoleãenství1 naposledy pozmûnûné naﬁízením (EHS) ã. 2434/922,
a zejména na ãlánek 44 uvedeného naﬁízení,
vzhledem k tûmto dÛvodÛm:
(1) Od poãáteãního zahájení ãinnosti sítû evropsk˘ch sluÏeb zamûstnanosti („EURES“),
zﬁízené rozhodnutím Komise 93/569/EHS3 za úãelem provádûní naﬁízení Rady (EHS)
ã. 1612/68, bylo dosaÏeno velkého pokroku.
(2) S ohledem na zku‰enosti získané od roku 1993 a s pﬁihlédnutím k v˘voji prostﬁedí EURES
v poslední dobû a k jeho upevnûní by tato síÈ mûla b˘t nyní posílena a plnû zapojena do
ãinností sluÏeb zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ. Souãasná dûlba odpovûdností
a rozhodovacích postupÛ by se mûla zmûnit.
(3) S ohledem na nadcházející roz‰íﬁení Evropské unie by se mûlo plnû vzít v úvahu zavedení
EURES v pﬁistupujících zemích pﬁi zaji‰tûní, Ïe systém zÛstane úãinn˘ a zvládnuteln˘.
(4) V úvahu by mûly b˘t vzaty také moÏnosti dal‰ího zdokonalování a racionalizace
poskytovan˘ch sluÏeb pomocí nov˘ch nástrojÛ informaãních a komunikaãních technologií.
(5) Za tím úãelem by EURES mûla b˘t sjednocena a posílena jako hlavní nástroj pro
sledování mobility, na podporu volného pohybu pracovníkÛ a integrace evropsk˘ch trhÛ
práce a pro informování obãanÛ o pouÏiteln˘ch právních pﬁedpisech Spoleãenství.
(6) Je nezbytné podporovat profesní a geografickou mobilitu v souladu s evropskou strategií
zamûstnanosti, v zájmu provádûní akãního plánu v oblasti odborné kvalifikace a mobility4
a usnesení Rady ze dne 3. ãervna 2002 v této vûci5.
(7) Za úãelem jasnosti se doporuãuje znovu zﬁídit síÈ evropsk˘ch sluÏeb zamûstnanosti pﬁi
pﬁesnûj‰ím vymezení jejího sloÏení, ustavení a funkcí. Tato operace bude znamenat
nahrazení rozhodnutí 93/569/EHS.
(8) Opatﬁení tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Technického v˘boru pro voln˘
pohyb pracovníkÛ,

1
2
3
4
5
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Úﬁ. vûst. L 257, 19. 10. 1968, s. 2.
Úﬁ. vûst. L 245, 26. 8. 1992, s. 1.
Úﬁ. vûst. L 274, 22. 10. 1993, s. 32.
KOM(2002) 72 v koneãném znûní ze dne 13. 2. 2002.
Úﬁ. vûst. C 162, 6. 7. 2002, s. 1.

P¤IJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
âlánek 1
SíÈ EURES
Komise, sluÏby zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ a jejich pﬁípadní dal‰í vnitrostátní partneﬁi tvoﬁí
evropskou síÈ sluÏeb nazvanou EURES (EURopean Employment Services), která je povûﬁena
rozvíjením v˘mûny informací a spolupráce stanovené v ãásti II naﬁízení (EHS) ã. 1612/68.

âlánek 2
Cíle
EURES pﬁispívá ke koordinovanému provádûní ãásti II naﬁízení (EHS) ã. 1612/68. Podporuje
evropskou strategii zamûstnanosti a pﬁispívá k upevÀování evropského jednotného trhu.
EURES usiluje, ve prospûch uchazeãÛ o zamûstnání, pracovníkÛ i zamûstnavatelÛ, zejména
o podporu
a) rozvíjení evropsk˘ch trhÛ práce, otevﬁen˘ch a dostupn˘ch pro kaÏdého;
b) nadnárodní, meziregionální a pﬁeshraniãní v˘mûny voln˘ch pracovních míst a Ïádostí
o zamûstnání;
c) transparentnosti a v˘mûny informací o evropsk˘ch trzích práce, vãetnû informací
o Ïivotních podmínkách a o moÏnostech získání odborné kvalifikace;
d) rozvoje metod a ukazatelÛ pro tento úãel.

âlánek 3
SloÏení
EURES zahrnuje tyto kategorie:
a) ãlenové sítû EURES, jimiÏ jsou zvlá‰tní sluÏby urãené ãlensk˘mi státy v souladu s ãl. 13
odst. 2 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68 a Evropsk˘ koordinaãní úﬁad, v souladu s ãlánky 21, 22
a 23 uvedeného naﬁízení;
b) partneﬁi EURES uvedení v ãl. 17 odst. 1 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68, to znamená
i) regionální sluÏby zamûstnanosti ãlensk˘ch státÛ,
ii) sluÏby zamûstnanosti pﬁíslu‰né pro pohraniãní oblasti,
iii) specializované sluÏby zamûstnanosti, které byly ohlá‰eny Komisi v souladu s ãl. 17
odst. 2 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68.
Tyto kategorie zahrnují odborové organizace a organizace zamûstnavatelÛ urãené ãleny EURES.

âlánek 4
Role Evropského koordinaãního úﬁadu
Za ﬁízení Evropského koordinaãního úﬁadu odpovídá generální ﬁeditel Komise pro
zamûstnanost a sociální vûci.
Evropsk˘ koordinaãní úﬁad (dále jen „Koordinaãní úﬁad EURES“) dohlíÏí na dodrÏování ãásti
II naﬁízení (EHS) ã. 1612/68 a pomáhá síti vykonávat její ãinnost.
Zejména provádí
a) anal˘zy geografické a profesní mobility a vypracování obecného pﬁístupu k mobilitû
v souladu s evropskou strategií zamûstnanosti;
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b) formulování soudrÏného celkového pﬁístupu a vhodn˘ch úprav na podporu spolupráce
a koordinace mezi ãlensk˘mi státy;
c) celkové sledování a hodnocení ãinnosti EURES a ovûﬁování, zda je provádûna v souladu
s naﬁízením (EHS) ã. 1612/68 a s tímto rozhodnutím.

âlánek 5
Logo EURES
Zkratka EURES se pouÏívá v˘luãnû pro ãinnosti v rámci EURES. PouÏívá logo, definované
grafick˘m symbolem.
Logo je registrováno u Úﬁadu pro harmonizaci vnitﬁního trhu (OHIM) jako ochranná známka
Spoleãenství. Smí je pouÏívat ãlenové a partneﬁi EURES.

âlánek 6
Strategická skupina na vysoké úrovni
Zﬁizuje se strategická skupina na vysoké úrovni, sloÏená z ﬁídících pracovníkÛ ãlenÛ sítû
EURES, které pﬁedsedá je zástupce Komise. Tato skupina pomáhá Komisi pﬁi podporování
v˘voje EURES a dohledu nad ním.
Komise konzultuje strategickou skupinu na vysoké úrovni v otázkách t˘kajících se
strategického plánování, rozvoje, provádûní, sledování a hodnocení sluÏeb a ãinností
uveden˘ch v tomto rozhodnutí, vãetnû
a) charty EURES v souladu s ãl. 8 odst. 2;
b) hlavních smûrÛ EURES v souladu s ãl. 9 odst. 1;
c) návrhu v˘roãní zprávy Komise stanovené ãl. 19 odst. 1 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68;
d) zprávy, kterou Komise na základû ãl. 19 odst. 3 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68 podává kaÏdé
dva roky Evropskému parlamentu, Radû a Hospodáﬁskému a sociálnímu v˘boru.
K úãasti na schÛzích uvedené skupiny jsou zváni pﬁedsedové organizací evropsk˘ch
sociálních partnerÛ.
Skupina stanoví své pracovní metody a jednací ﬁád. Svolává ji pﬁedseda, a to zpravidla
dvakrát do roka. Stanoviska zaujímá prostou vût‰inou hlasÛ.
Sekretariát skupiny zaji‰Èuje Koordinaãní úﬁad EURES.

âlánek 7
Pracovní skupina
Koordinaãní úﬁad EURES zﬁídí pracovní skupinu sloÏenou z manaÏerÛ EURES, z nichÏ kaÏd˘
zastupuje jednoho ãlena EURES, která má pomáhat pﬁi rozvíjení, provádûní a sledování
ãinnosti EURES. K úãasti na schÛzích pracovní skupiny zve koordinaãní úﬁad EURES také
zástupce evropsk˘ch sociálních partnerÛ a pﬁípadnû i zástupce dal‰ích partnerÛ EURES
a odborníky.

âlánek 8
Charta EURES
1. Koordinaãní úﬁad EURES pﬁijme chartu EURES postupem podle ãl. 14 odst. 2, ãl. 15
odst. 2, ãl. 22 odst. 1 písm. a), b) a c), a ãlánku 23 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68, po
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2.

a)

b)

c)

konzultaci se strategickou skupinou EURES na vysoké úrovni zﬁízenou ãlánkem 6 tohoto
rozhodnutí.
Podle zásady, Ïe v‰echna volná pracovní místa a Ïádosti o zamûstnání, zveﬁejnûné
kter˘mkoli ãlenem nebo partnerem EURES, musí b˘t dostupné v celém Spoleãenství,
stanoví charta EURES zejména
popis ãinností vykonávan˘ch ãleny a partnery EURES, vãetnû
i) sluÏeb zprostﬁedkování zamûstnání, vãetnû personalizovaného poradenství pro
klienty, aÈ jde o uchazeãe o zamûstnání, pracovníky nebo zamûstnavatele;
ii) rozvoje nadnárodní a pﬁeshraniãní spolupráce, vãetnû spolupráce mezi sluÏbami
zamûstnanosti a sociálními sluÏbami, sociálními partnery a jin˘mi dotãen˘mi orgány,
s cílem zlep‰it fungování trhÛ práce, jejich integraci a mobilitu;
iii) podpory koordinovaného sledování a hodnocení pﬁekáÏek mobility, nadbyteãné
a nedostateãné odborné kvalifikace a migraãních tokÛ;
praktické cíle systému EURES, normy jakosti, které se mají pouÏívat, a povinnosti ãlenÛ
a partnerÛ EURES, které zahrnují
i) zaãlenûní pﬁíslu‰n˘ch databází ãlenÛ o nabízen˘ch voln˘ch pracovních místech do
databáze EURES ve lhÛtû, která bude upﬁesnûna;
ii) druh informací, jako napﬁíklad informace o trhu práce, informace o Ïivotních
a pracovních podmínkách, informace o nabídkách zamûstnání a Ïádostech
o zamûstnání a informace o pﬁekáÏkách mobility, které musí poskytovat sv˘m
klientÛm a zb˘vající ãásti sítû;
iii) odborné vzdûlávání a kvalifikace vyÏadované od zamûstnancÛ EURES a podmínky
a postupy organizace náv‰tûv a sluÏebních cest odpovûdn˘ch pracovníkÛ;
iv) vypracování, pﬁedloÏení Koordinaãnímu úﬁadu EURES a uskuteãÀování plánÛ
ãinnosti, vãetnû zvlá‰tních pravidel pﬁeshraniãní ãinnosti EURES;
v) podmínky pro pouÏívání loga EURES ãleny a partnery;
vi) zásady sledování a hodnocení ãinnosti EURES;
postupy pro zavedení jednotného systému a spoleãn˘ch vzorÛ pro v˘mûnu informací o trhu
práce a mobilitû v rámci sítû EURES, jak stanoví ãlánky 14, 15 a 16 naﬁízení (EHS) ã. 1612/68,
vãetnû informací o pracovních místech a o moÏnostech vzdûlávání v Evropské unii, které
mají b˘t umístûny na integrovanou informaãní internetovou stránku o mobilitû
zamûstnanosti.

âlánek 9
Hlavní smûry a plány ãinnosti
1. V souladu s chartou EURES uvedenou v ãlánku 8 a po konzultaci se strategickou skupinou
EURES na vysoké úrovni uvedenou v ãlánku 6 stanoví Koordinaãní úﬁad EURES hlavní
smûry ãinnosti EURES na dobu tﬁí let.
Tyto hlavní smûry zahrnou podmínky pro jakoukoli finanãní pomoc, kterou mÛÏe
Spoleãenství poskytnout v souladu s odstavcem 4 tohoto ãlánku.
2. Podle tûchto hlavních smûrÛ mohou ãlenové sítû EURES pﬁedkládat Koordinaãnímu
úﬁadu EURES své plány ãinnosti na dobu platnosti uveden˘ch hlavních smûrÛ. Plán
ãinnosti musí uvádût
a) hlavní ãinnosti, které mají ãlenové sítû EURES provádût v rámci této sítû, vãetnû
nadnárodních, pﬁeshraniãních a odvûtvov˘ch ãinností stanoven˘ch v ãlánku 17
naﬁízení (EHS) ã. 1612/68;
b) lidské a finanãní zdroje pﬁidûlené na provádûní ãásti II naﬁízení (EHS) ã. 1612/68;
c) opatﬁení pro sledování a hodnocení plánovan˘ch ãinnosti, vãetnû informací, které se
mají zasílat Komisi za kaÏd˘ rok.
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Plány ãinnosti mají zahrnovat také hodnocení ãinnosti a dosaÏeného pokroku za pﬁedchozí
období.
3. Koordinaãní úﬁad EURES pﬁezkoumá zaslané plány ãinnosti a informace o jejich
provádûní, aby zhodnotil jejich soulad s hlavními smûry a s ãástí II naﬁízení (EHS)
ã. 1612/68. V˘sledky tohoto hodnocení se analyzují kaÏd˘ rok spoleãnû se ãleny sítû
EURES v souladu s ãl. 19 odst. 1 uvedeného naﬁízení a zaﬁazují se do zprávy, kterou
Komise na základû ãl. 19 odst. 3 uvedeného naﬁízení podává kaÏdé dva roky Evropskému
parlamentu, Radû a Hospodáﬁskému a sociálnímu v˘boru.
4. Komise mÛÏe poskytnout finanãní pomoc na provádûní plánÛ ãinnosti v souladu
s pﬁedpisy upravujícími pﬁíslu‰né rozpoãtové zdroje.

âlánek 10
Zru‰ení
Zru‰uje se rozhodnutí 93/569/EHS. PouÏije se v‰ak nadále na ãinnosti t˘kající se Ïádostí
podan˘ch pﬁed vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

âlánek 11
PouÏitelnost
Toto rozhodnutí se pouÏije ode dne 1. bﬁezna 2003.

âlánek 12
Urãení
Toto rozhodnutí je urãeno ãlensk˘m státÛm.
V Bruselu dne 23. prosince 2002.
Za Komisi
Anna DIAMANTOPOULOU
ãlenka Komise
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CHARTA EURES
Evropská koordinaãní KANCELÁ¤, dále jen Koordinaãní kanceláﬁ EURES, ve smyslu ãlánku
21 Naﬁízení Rady (ES) ã. 1612/68, kter˘m byla ustavena,
s ohledem na Rozhodnutí Komise 2003/8/ES z 23. prosince 2002 provádûjící Naﬁízení Rady
(ES) ã. 1612/68 ve vûci vyﬁizování voln˘ch pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání, dále jen
Rozhodnutí, a obzvlá‰tû na ãlánek 8,
s ohledem na názor Poradního v˘boru pro voln˘ pohyb pracovníkÛ a Technického v˘boru pro
voln˘ pohyb pracovníkÛ,
a po konzultaci se Strategickou skupinou na nejvy‰‰í úrovni pro EURES,
pﬁijímá tuto chartu EURES:
kterou ãlenové EURES (specializované sluÏby ustanovené ãlensk˘mi státy) a partneﬁi EURES
(v‰echny ostatní zúãastnûné organizace vãetnû organizací sociálních partnerÛ) v souladu
s ãlánkem 3 Rozhodnutí, budou dodrÏovat pﬁi plnûní aktivit na základû spolupráce v rámci
EURES.

âÁST I – POPIS AKTIVIT EURES
âinnosti EURES budou nedílnou souãástí nabídky sluÏeb ãlenÛ EURES, dostupn˘ch v kaÏdém
z jejich místních úﬁadÛ.
Pﬁi formulování sv˘ch cílÛ a ukazatelÛ plnûní budou ãlenové EURES mít na zﬁeteli evropsk˘
rozmûr, obzvlá‰tû pak Evropskou strategii zamûstnanosti.
âlenové a partneﬁi EURES budou vzájemnû spolupracovat s perspektivou posílení tohoto
integraãního procesu.

1.1 SluÏby pro zprostﬁedkování
âlenové a partneﬁi EURES budou aktivnû pﬁispívat ke zvy‰ování mobility na evropském
pracovním trhu pomocí vzájemné v˘mûny informací o voln˘ch pracovních místech
a Ïádostech o zamûstnání. Informace o volném místu mají b˘t platné, pﬁesné a dostateãné,
aby umoÏnily zájemcÛm o práci uãinit kvalifikované rozhodnutí, zda o pracovní místo Ïádat.
Zvlá‰tní pozornost bude vûnována voln˘m pracovním místÛm, kde zamûstnavatel projevuje
zájem získat speciálnû pracovníky z ostatních evropsk˘ch zemí. V˘mûny oznámení volného
místa budou probíhat podle jednotného systému, kter˘ je pojednán v ãásti III.
âlenové a partneﬁi EURES budou poskytovat informaãní servis, poradenství a rady zájemcÛm
o práci a zamûstnavatelÛm, nevyjímaje osoby s potﬁebou zvlá‰tních informací, jako jsou
pracovníci v pﬁíhraniãních oblastech, mladí lidé, osoby pokroãilého vûku, osoby se
zdravotním omezením a Ïeny, a také rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm migrujících pracovníkÛ ze
ãlensk˘ch zemí EU. Tyto sluÏby budou zahrnovat:
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- Volná pracovní místa a Ïádosti
âlenové a partneﬁi EURES budou pomáhat a radit zájemcÛm o práci v zahraniãí, pokud jde
o vhodná volná místa, a poskytovat pomoc a asistenci se sestavením Ïádostí a ÏivotopisÛ
v souladu s doporuãen˘m evropsk˘m vzorem Ïivotopisu. Zájemci o práci budou mít
pﬁíleÏitost zaregistrovat své Ïivotopisy v databázi ÏivotopisÛ EURES.
- Pomoc pﬁi náboru z jiné evropské zemû
âlenové a partneﬁi EURES budou poskytovat informace a náborové sluÏby zamûstnavatelÛm,
kteﬁí si pﬁejí získat pracovníky z ostatních zemí, vãetnû poradenství a pomoci s upﬁesnûním
profilu potenciálních kandidátÛ. Budou prosazovat databázi ÏivotopisÛ EURES jako nástroj,
kter˘m zamûstnavatelé získají pﬁístup k registru tûch, kteﬁí mají zájem pracovat v zahraniãí.
- Informace o Ïivotních a pracovních podmínkách
âlenové a partneﬁi EURES budou poskytovat informace a poradenství v oblasti Ïivotních
a pracovních podmínek v ãlensk˘ch zemích EURES, které jsou aktuální, pﬁesné a komplexní.
- Informace o pracovních trzích
âlenové a partneﬁi EURES budou poskytovat informace o souãasn˘ch trendech na evropském
pracovním trhu, vãetnû informací o dostupnosti pracovní síly a nedostatcích a pﬁebytcích na
pracovním trhu.
SluÏby EURES jsou zpravidla zdarma. KdyÏ si ãlenové a partneﬁi EURES budou úãtovat
poplatky, nebudou rozli‰ovat mezi poplatky vybíran˘mi za pﬁístup ke sluÏbám EURES a tûmi,
které se vztahují na srovnatelné sluÏby národní.
1.2 Mezinárodní, sektorová a pﬁeshraniãní spolupráce
âlenové a partneﬁi EURES budou pﬁispívat k posílení spolupráce v rámci sítû. âlenové
a partneﬁi EURES, kteﬁí se zamûﬁují na urãité profese nebo specifické kategorie osob, jako je
management nebo v˘zkumní pracovníci, budou podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce
t˘kající se tûchto sektorÛ a to jak v rámci sítû EURES, tak v ostatních relevantních iniciativách
a strukturách na evropské úrovni.
Dále ãlenové EURES budou podporovat rozvoj pﬁeshraniãní spolupráce spoleãnû s místními
sociálními partnery, místní samosprávou a dal‰ími pﬁíslu‰n˘mi místními a regionálními
organizacemi pÛsobícími v pﬁíhraniãních oblastech v zájmu zlep‰ení místního trhu práce
a usnadnûní mobility pracovníkÛ v tûchto oblastech s cílem pﬁispût k hospodáﬁskému
a sociálnímu rozvoji oblasti. Budou se snaÏit spojit pﬁeshraniãní spolupráci s jejich dal‰ími
ãinnostmi, aby vyuÏili ve‰keré moÏné synergie.
1.3 Monitorování, vyhodnocování a ﬁe‰ení pﬁekáÏek mobility
S cílem vytvoﬁit koordinovan˘ zpÛsob monitorování pﬁekáÏek mobility a pﬁispût k odstranûní
takov˘ch pﬁekáÏek budou ãlenové EURES a pﬁíslu‰ní partneﬁi s dal‰ími relevantními zdroji
pravidelnû sdûlovat Koordinaãnímu úﬁadu EURES informace. Tyto informace se budou t˘kat
souãasn˘ch migraãních tocích, v˘skytu specifick˘ch nedostatkÛ a pﬁebytkÛ kvalifikovan˘ch
pracovníkÛ a také identifikace specifick˘ch pﬁekáÏek mobility, vãetnû rozdílÛ v legislativních
a administrativních postupech.

âÁST II – OPERAâNÍ CÍLE, STANDARDY KVALITY A POVINNOSTI
âLENÒ A PARTNERÒ EURES
2.1 Integrace databází voln˘ch pracovních míst
K 1. lednu 2005 budou pﬁístupná v‰em dal‰ím ãlenÛm a partnerÛm v‰echna volná místa, která
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jsou zveﬁejnûna ãlenem nebo partnerem EURES, za vyuÏití jednotného systému a spoleãn˘ch
modelÛ (jak se uvádí dále v ãásti III), které umoÏÀují jejich dal‰í ‰íﬁení prostﬁednictvím
moderních technologií.
Dále ãlenové a partneﬁi EURES zajistí, aby ta volná pracovní místa, která zamûstnavatel dle
svého vyjádﬁení hodlá naplnit ze zahraniãí, nebo u nichÏ je pravdûpodobnost, Ïe budou
naplnûna obãany jin˘ch ãlensk˘ch státÛ, byla urychlenû oznámena ostatním ãlenÛm
a partnerÛm EURES.
2.2 V˘mûna informací
2.2.1 V˘mûna informací o voln˘ch pracovních místech
âlenové a partneﬁi EURES budou dohlíÏet na to, Ïe v‰echna volná místa pﬁicházející od
ostatních ãlenÛ a partnerÛ budou okamÏitû zpracována a inzerována v rámci systémÛ, za
které pﬁíslu‰nû zodpovídají, a budou tak dostupná veﬁejnosti.
âlenové zajistí zpracování informace o volném místu v dostateãnû vysoké kvalitû, která
zájemcÛm o práci umoÏní vyhledávat a na základû informací se rozhodovat o podání Ïádosti
na vhodnou pozici. Zajistí také, aby zamûstnavatelé obdrÏeli Ïádosti od nejvhodnûj‰ích
uchazeãÛ.
âlenové EURES musí zabezpeãit, Ïe inzerce voln˘ch míst bude pokraãovat pouze tehdy, kdyÏ
místa budou stále volná.
- Volné místo musí b˘t okamÏitû odstranûno nebo zru‰eno, jakmile má zamûstnavatel
dostatek kandidátÛ k v˘bûru nebo místo jiÏ obsadil.
- âlen EURES bude sledovat v‰echna volná místa star‰í nûkolika t˘dnÛ a zajistí, aby
platnost nabídek star‰ích dat byla ovûﬁena, zda jsou místa stále volná, anebo zru‰í ta
místa, jeÏ volná nejsou.
2.2.2 V˘mûna Ïádostí o práci
âlenové a partneﬁi EURES zajistí vzájemnou v˘mûnu Ïádostí a ÏivotopisÛ pﬁijíman˘ch od
zájemcÛ o práci jak na území, tak mimo území dané zemû.
S Ïádostmi o práci budou ãlenové a partneﬁi EURES nakládat obezﬁetnû a zájemci o práci
budou prÛbûÏnû dostateãnû informováni:
- Tam, kde jsou Ïádosti o volná místa urãeny pﬁímo k zamûstnavateli, osoba, která volné
místo zadala by mûla, je-li to moÏné, zkontrolovat spolu se zamûstnavatelem reakce na
inzerát a zvolit adekvátní postup, aby stimulovala proces zasílání Ïádostí.
- Tam, kde jsou Ïádosti vyﬁizovány prostﬁednictvím místního úﬁadu práce nebo pﬁes EURES
poradce, Ïadatelé musí b˘t informováni, zda jejich Ïádosti byly poslány zamûstnavateli.
Koordinaãní úﬁad EURES bude ãerpat z praktick˘ch zku‰eností ãlenÛ a partnerÛ EURES za
úãelem vytvoﬁení celoevropsk˘ch standardÛ pro Ïádosti o práci navrÏen˘ch tak, aby Ïádosti
byly transparentní, relevantní a navzájem porovnatelné.
2.2.3 Informace o Ïivotních a pracovních podmínkách a informace o trhu práce
âlenové EURES si budou vymûÀovat informace o pracovních a Ïivotních podmínkách
ve sv˘ch pﬁíslu‰n˘ch zemích pravidelnû podle jednotného formátu, jak se uvádí v ãásti III.
Tento formát umoÏÀuje snadnûj‰í v˘mûnu informací mezi ãleny a partnery. Dále ãlenové
zpﬁístupní informace t˘kající se pracovního práva, pracovních smluv a sociální legislativy.
Kromû pravidelného monitorování a vyhodnocování pﬁekáÏek mobility, jak se uvádí v ãásti
I, ãlenové EURES si budou pravidelnû vymûÀovat informace o situaci a trendech na trhu
práce, rozãlenûné na regiony, obory ãinností a tam, kde je to moÏné, na typy pracovních
kvalifikací.
Informace musí b˘t aktuální, správné a lehce dostupné. Pro zabezpeãení dostupnosti budou
v‰echny informace poskytovány v pﬁíslu‰ném národním jazyce, a také v nûmãinû, angliãtinû
a francouz‰tinû.
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âlenové EURES budou pravidelnû aktualizovat databázi Ïivotních a pracovních podmínek
a databázi informací o trhu práce na základû dohodnut˘ch vzorÛ a struktur a v dohodnut˘ch
ãasov˘ch intervalech.
2.2.4 Jakékoliv dal‰í informace nezbytné pro vytvoﬁení a údrÏbu spoleãné informaãní
platformy EU pro práci a mobilitu
V˘mûna informací t˘kajících se poloÏek zmínûn˘ch v˘‰e bude souãástí integrované evropské
informaãní platformy pro kvalifikace a mobilitu.
Za úãelem dal‰ího rozvoje sluÏeb a poskytovan˘ch informací Koordinaãní kanceláﬁ EURES
mÛÏe poÏadovat po ãlenech a partnerech EURES doplÀující informace, které zájemci o práci
nebo zamûstnavatelé vyhledávají. Toto by mûlo pﬁispívat ke zlep‰ení funkãnosti databází
pracovních a vzdûlávacích pﬁíleÏitostí na národních ãi jin˘ch úrovních, které budou
propojeny na evropské úrovni a dále vãlenûny do SamoobsluÏné informaãní webové stránky
pracovní mobility.
Bude také umoÏnûn pﬁístup k informacím, které shromaÏìují jiné sítû pÛsobící na evropské
úrovni.
2.2.5 Pﬁístup k vymûÀovan˘m informacím
âlenové EURES musí zajistit nezbytné technické zaﬁízení a sluÏby, jako veﬁejnû pﬁístupné IT
stanice, aby byl zabezpeãen pln˘ pﬁístup k vymûÀovan˘m informacím pro EURES poradce
i veﬁejnost.
2.2.6 Ochrana osobních dat
âlenové a partneﬁi EURES budou mít na zﬁeteli v‰echna opatﬁení pro ochranu osobních dat
bûhem v˘mûny nebo zpﬁístupÀování informací.
2.3 Pracovníci EURES, kvalifikace a vzdûlávání
Úspûch EURES závisí jak na vysoce funkãním technickém zázemí, tak na kvalifikovan˘ch
pracovnících, kteﬁí jsou ochotni spolupracovat na mezinárodní úrovni.
2.3.1 EURES manaÏeﬁi, poradci a dal‰í pracovníci
KaÏd˘ z ãlenÛ EURES v rámci své organizace ustanoví EURES manaÏera. EURES manaÏer
bude mít za úkol:
- v ãlenské organizaci prosazovat integraci evropské dimenze pracovní mobility obecnû
a souãinnost EURES konkrétnû;
- koordinovat aktivity EURES, pﬁipravovat a dohlíÏet na implementaci plánu aktivit EURES
v pﬁíslu‰né ãlenské zemi;
- zaji‰Èovat, aby ãlen EURES plnil své cíle a povinnosti vãas ;
- ‰íﬁit informace mezi EURES poradce a dal‰í pﬁíslu‰né osoby;
- reprezentovat ãlena v Pracovní skupinû EURES;
- poskytovat zpûtnou vazbu Koordinaãní kanceláﬁi EURES a Pracovní skupinû EURES;
- urãovat nebo napomáhat urãení potenciálních kandidátÛ na poãáteãní ‰kolení pro pozici
EURES poradce a na ‰kolení pro pokroãilé vûnované existujícím EURES poradcÛm.
KaÏd˘ z ãlenÛ EURES by mûl zajistit, aby v‰ichni pracovníci, kteﬁí spadají pod jeho vedení,
byli pﬁipraveni a vy‰koleni tak, aby byli schopni dosáhnout operaãních cílÛ a plnit standardy
a povinnosti v˘‰e popsané.
Dále ãlenové a partneﬁi EURES mohou ustanovit EURES poradce, kteﬁí pracují v rámci jedné
z ãlensk˘ch ãi partnersk˘ch organizací EURES. Aby získali oprávnûní, EURES poradci musí
vyhovût spoleãn˘m v˘bûrov˘m kritériím stanoven˘m ve v˘zvû ÏadatelÛm publikované Komisí.
Od EURES poradce se oãekávají rÛzné druhy ãinností, z nichÏ nûkteré mohou vyÏadovat
stupeÀ specializace.
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Oãekává se, Ïe ve své funkci EURES poradce bude:
- jako odborník na otázky mobility poskytovat nebo koordinovat poskytování informací,
kariérové poradenství a asistenci pﬁi umisÈování jak zamûstnavatelÛm tak zájemcÛm
o práci;
- pﬁispívat k integraci sluÏeb EURES v rámci jejich organizace a poskytovat ‰kolení
a podporu ostatním zamûstnancÛm;
- pﬁispívat k souãinnosti v rámci sítû EURES.
EURES manaÏeﬁi a partneﬁi EURES zamûstnávající EURES poradce urãí jejich specifickou
funkci a ãasov˘ úvazek v aktivitách EURES.
âlenové a partneﬁi EURES vytvoﬁí sv˘m EURES poradcÛm nezbytné podmínky k plnûní jejich
úkolÛ. T˘ká se to obzvlá‰tû:
• svolení b˘t nasazen pro úkoly EURES poradce, nejlépe na pln˘ pracovní úvazek, ale
nejménû na polovinu takové doby, která je rovna ﬁádnému plnému úvazku,
• vybavení pracovního místa,
• nástrojÛ potﬁebn˘ch pro poskytování informací a poradenství.
2.3.2 Vzdûlávání
âlenové a partneﬁi EURES zajistí, aby EURES manaÏeﬁi, EURES poradci a dal‰í pracovníci,
kteﬁí mají b˘t zapojeni v poskytování sluÏeb EURES, byli náleÏitû vzdûláni a vy‰koleni.
Aby získali oprávnûní jako EURES poradci, v‰ichni budoucí EURES poradci musí
absolvovat poãáteãní ‰kolení v souladu se smûrnicemi sestaven˘mi Koordinaãní
kanceláﬁí EURES.
âlenové a partneﬁi EURES se budou aktivnû podílet na pﬁípravû a prÛbûhu tohoto poãáteãního
‰kolení.
âlenové a partneﬁi EURES budou pﬁispívat k prÛbûhu ‰kolení pro pokroãilé pro celou síÈ, napﬁ.
spoluprací s Koordinaãní kanceláﬁí EURES pﬁi organizování náv‰tûv a pracovních misí pro
úﬁední ãinitele jin˘ch ãlensk˘ch zemí, jako jsou semináﬁe a konference, a také doplÀkové
programy pro specializované pracovníky.
2.4 Smûrnice a plány aktivit
2.4.1 Smûrnice
Koordinaãní kanceláﬁ EURES bude kaÏdé tﬁi roky pﬁijímat Smûrnice pro aktivity EURES na
následující tﬁíleté období po konzultacích se Strategickou skupinou na nejvy‰‰í úrovni pro
EURES. První Smûrnice budou pﬁijaty do ‰esti mûsícÛ od pﬁijetí této Charty.
Smûrnice budou popisovat celkové operaãní cíle pro dané období a dále budou obsahovat
podmínky pro finanãní asistenci, kterou mÛÏe Evropské spoleãenství poskytnout.
2.4.2 Plány aktivit
KaÏdé tﬁi roky ãlenové EURES pﬁedloÏí své Plány aktivit na následující tﬁíleté období.
Plány aktivit budou vycházet ze Smûrnic a budou obsahovat:
- prvky pojednané v ãlánku 9 Rozhodnutí;
- popis a vyhodnocení strategického rozvoje nutného k implementaci Smûrnic na celé
období, na nûÏ se Smûrnice vztahuje.
V˘‰e zmínûné prvky by se mûly t˘kat také spolupráce s partnery EURES v pﬁípadech, ve
kter˘ch to je relevantní.
2.4.3 Zvlá‰tní pravidla pro pﬁeshraniãní aktivity
Jak uvádí Rozhodnutí, ãlánek 8 (2) (a) (ii), ãlenové a partneﬁi EURES budou spoleãnû rozvíjet
pﬁeshraniãní spolupráci, která by mûla b˘t organizována v rámci pﬁeshraniãních partnerství
EURES. Základními úkoly pﬁeshraniãních partnerství jsou:
- nabízet a vymûÀovat informace a poradenství v oblasti voln˘ch pracovních míst a Ïádostí
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-

o zamûstnání, v oblasti Ïivotních a pracovních podmínek a dal‰ích uÏiteãn˘ch informací,
souvisejících s pracovními trhy v pﬁeshraniãním regionu;
pﬁispívat k rozvoji informaãního toku pﬁím˘mi a pravideln˘mi kontakty mezi EURES
poradci v regionu;
vytvoﬁit a udrÏovat inventáﬁ pﬁíleÏitostí profesního vzdûlávání v daném regionu a pﬁispívat
k dal‰ímu rozvoji tûchto vzdûlávacích pﬁíleÏitostí;
rozvíjet projekty a podílet se na projektech zamûﬁen˘ch na zlep‰ení situace na trhu práce
v pﬁeshraniãních regionech, vãetnû spolupráce v rámci dal‰ích podobn˘ch programÛ.

2.4.3.1 Organizace pﬁeshraniãních partnerství EURES
Pﬁeshraniãní partnerství zahrnuje Veﬁejné sluÏby zamûstnanosti v‰ech zapojen˘ch regionÛ
spolu s odborov˘mi organizacemi a svazy zamûstnavatelÛ tak, jak je urãeno ãleny EURES, na
základû relevantních národních pravidel a praxe.
K ostatním partnerÛm mohou patﬁit:
- regionální a místní správa nebo jejich asociace;
- organizace zab˘vající se profesním vzdûláváním;
- univerzity a instituce vy‰‰ího vzdûlávání;
- ostatní relevantní aktéﬁi na pﬁeshraniãním pracovním trhu.
Nové pﬁeshraniãní partnerství mÛÏe b˘t ustanoveno na základû iniciativy jednoho nebo
nûkolika potenciálních partnerÛ. PoÏadavek na vytvoﬁení takového partnerství bude
pﬁedloÏen Koordinaãní kanceláﬁi EURES, která po jeho posouzení spolu s pﬁíslu‰n˘mi ãleny
EURES rozhodne o jeho uznání.
Pﬁeshraniãní partnerství se ﬁídí Rámcovou dohodou, ve které se partneﬁi projektu zavazují, Ïe
se budou podílet na aktivitách pﬁeshraniãního partnerství a poskytovat sluÏby sítû EURES
cílov˘m skupinám veﬁejnosti v souladu s opatﬁeními Charty EURES. Rámcová dohoda, jeÏ
specifikuje cíle partnerství, organizaãní strukturu a operaãní pravidla, bude mít platnost
alespoÀ tﬁi roky a mÛÏe b˘t potom revidována a obnovena.
Jak se pﬁedpokládá v Rozhodnutí, ãlánek 9 (2), pﬁeshraniãní aktivity budou zahrnuty
v plánech aktivit pﬁíslu‰n˘ch ãlenÛ EURES. Pﬁíslu‰ní pﬁeshraniãní partneﬁi a ãlenové EURES
mohou souhlasit a zaãlenit partnerské aktivity zcela do národní aktivity pouze jednoho ãlena
EURES. âlen nebo ãlenové EURES, kteﬁí jsou takto uãinûni odpovûdn˘mi za zahrnutí aktivit
pﬁeshraniãního partnerství do jejich národního plánu aktivit budou urãeni v Rámcové
dohodû.
Odpovûdn˘ ãlen nebo ãlenové EURES pﬁedloÏí plánované aktivity pﬁeshraniãního partnerství
Koordinaãní kanceláﬁi EURES jako souãást sv˘ch národních plánÛ aktivit, ãímÏ vyjadﬁují svÛj
souhlas a podporu tûmto aktivitám.
âlen nebo ãlenové EURES odpovûdní za pﬁeshraniãní partnerství budou Komisi odpovûdni za
nakládání s finanãními prostﬁedky z fondÛ Spoleãenství pﬁidûlen˘mi na implementaci
pﬁeshraniãních aktivit. âlenové EURES budou dbát na to, aby byly uplatnûny adekvátní
postupy za úãelem v˘konu tûchto odpovûdností.
2.4.3.2 Pﬁeshraniãní ﬁídicí v˘bor a koordinátor
V‰echna partnerství ustaví ¤ídicí v˘bor, v nûmÏ budou zastoupeny zúãastnûné organizace.
Jedná se o základní rozhodovací orgán partnerství, kter˘ zaji‰Èuje celkovou soudrÏnost
partnerství a vytyãuje jeho strategii v souladu se Smûrnicemi EURES. ¤ídící v˘bor zvlá‰tû:
-
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pﬁedkládá návrhy aktivit, které by mohly b˘t zahrnuty do plánu aktivit relevantních ãlenÛ
EURES spolu s rozpoãtov˘m odhadem nutn˘m k realizaci plánovan˘ch aktivit;
zaji‰Èuje efektivní monitorování a hodnocení aktivit, vãetnû jejich financování, a provádí
pravidelné vyhodnocování v˘sledkÛ.

Prezident ¤ídicího v˘boru musí b˘t zástupcem jedné z organizací, která podepsala
Rámcovou dohodu, a mûl by b˘t vybrán na základû konsensu, pﬁípadnû prostou vût‰inou.
Prezident pﬁedsedá setkáním ¤ídicího v˘boru a vykonává ãinnost jako pﬁedstavitel partnerství.
¤ídicí v˘bor a pﬁíslu‰n˘ ãlen EURES spoleãnû urãí Koordinátora, zaji‰Èujícího správné
fungování partnerství, jmenovitû:
- vyvíjí návrhy aktivit podle vzoru smûrnic EURES;
- pﬁipravuje setkání ¤ídicího v˘boru a pﬁispívá k implementaci rozhodnutí, pﬁijat˘ch
¤ídicím v˘borem;
- zaji‰Èuje kvalitní komunikaci s ostatními pﬁeshraniãními partnerstvími, ãleny EURES
a Evropskou komisí;
- zaji‰Èuje, Ïe rozvoj partnerství a jeho aktivity jsou sledovány a ﬁádnû vyhodnocovány.
2.5 Propagace sítû EURES
Pro úspûch sítû EURES je rozhodující, aby potenciální klienti a osoby aktivnû zapojené
v EURES v ãlensk˘ch a partnersk˘ch organizacích byli plnû informováni o tom, co tato síÈ
mÛÏe nabídnout.
2.5.1 Komunikaãní strategie a plány
Koordinaãní kanceláﬁ EURES se bude spoleãnû se ãleny a partnery EURES angaÏovat v
celkové komunikaãní strategii koncipované tak, aby zabezpeãovala, Ïe síÈ vzhledem k jejím
uÏivatelÛm je obsahovû konzistentní a propojená.
âlenové EURES budou v souladu s celkovou strategií rozvíjet své vlastní propagaãní plány,
které zahrnou do svého národního plánu aktivit EURES.
Partneﬁi EURES se budou podílet na informaãních a propagaãních aktivitách navrÏen˘ch
relevantními ãleny EURES a Koordinaãní kanceláﬁí EURES.
âlenové a partneﬁi EURES zajistí, aby informaãní a propagaãní materiály jimi poskytované
byly ve vzájemném souladu s celkovou komunikaãní strategií a s informacemi pﬁicházejícími
od Koordinaãního úﬁadu EURES.
2.5.2 Logo EURES
Znaãka sluÏeb EURES stejnû jako logo, které ji charakterizuje, je majetkem Komise. âlenové
a partneﬁi EURES budou pouÏívat logo EURES ve v‰ech aktivitách souvisejících s EURES.
Informace uvádûné pod logem EURES budou ve shodû s strategiemi a zájmy Evropské unie
a s cíli EURES.
Udûlit tﬁetí stranû povolení pouÏít logo EURES smí pouze Koordinaãní kanceláﬁ EURES, která
v tomto smyslu informuje pﬁíslu‰né ãleny a partnery EURES. âlenové a partneﬁi EURES budou
bez prodlení informovat Koordinaãní kanceláﬁ EURES o jakémkoliv zneuÏití EURES loga tﬁetí
stranou.
2.6 Principy pro monitorování a hodnocení aktivit EURES
S cílem zv˘‰it kvalitu a úãinnost poskytovan˘ch sluÏeb EURES ãlenové a partneﬁi EURES se
zavazují monitorovat a hodnotit v‰echny aktivity EURES v okruhu jejich odpovûdnosti ve
smyslu kvantity, kvality a úãinnosti.
âlenové a partneﬁi EURES budou pravidelnû poskytovat Koordinaãní kanceláﬁi EURES údaje
o poãtu voln˘ch míst, Ïádostech o zamûstnání a poãtu umístûní podle spoleãn˘ch vzorÛ
zpráv zaveden˘ch v této síti. Budou dále poskytovat údaje o poãtu klientÛ, kteﬁí vyhledají
rady jiného druhu. Toto zahrnuje údaje o vyuÏití individuálního poradenství a také IT sluÏeb.
V‰echny aktivity a projekty ãlenÛ a partnerÛ EURES budou obsahovat jasnou definici cílÛ
a ukazatelÛ, které umoÏÀují vyhodnocení, zda cílÛ bylo dosaÏeno v souladu se
smûrnicemi EURES. Tyto cíle a ukazatele budou zapracovány do pravideln˘ch zpráv
a pﬁedkládány Koordinaãní kanceláﬁi EURES.
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Plány aktivit kaÏdého ãlena EURES budou obsahovat celkové hodnocení stavu EURES v dané
zemi, vãetnû hodnocení kvality sluÏeb EURES, spokojenosti zákazníkÛ a vyhodnocení
dopadÛ.
Koordinaãní úﬁad EURES bude iniciovat externí hodnocení fungování EURES nejménû jednou
za tﬁi roky v návaznosti na pﬁijetí Rozhodnutí Komise.
Dále Koordinaãní úﬁad EURES podnikne alespoÀ jednou za tﬁi roky dvoustranné pﬁezkoumání
spolu s ãleny EURES za úãelem monitorování a diskutování rozvoje aktivit EURES v dané
zemi a za úãelem hledání moÏností dal‰ích zlep‰ení a usnadnûní spolupráce mezi
Koordinaãní kanceláﬁí EURES a ãlenem EURES.

âÁST III – JEDNOTN¯ SYSTÉM A SPOLEâNÉ MODELY V¯MùNY INFORMACÍ
Systémy a postupy v˘mûny informací jsou základem fungování sítû EURES. âlenové a partneﬁi
EURES budou uplatÀovat jednotn˘ systém a spoleãné modely v˘mûny informací o pracovním
trhu a informací souvisejících s mobilitou, které byly zavedeny Koordinaãním úﬁadem EURES
v úzké spolupráci se ãleny a partnery.
Jednotn˘ systém popisuje základní rámec pro v˘mûnu dat, jako
- povaha informace urãené k v˘mûnû;
- frekvence v˘mûny dat;
- zpÛsoby, jak zajistit dostupnost ostatním ãlenÛm a partnerÛm.
Spoleãné modely popisují obsah a formu, v níÏ dochází k v˘mûnû dat v‰ech typÛ.
âlenové EURES budou spolupracovat s ostatními pﬁíslu‰n˘mi sluÏbami ve sv˘ch ãlensk˘ch
zemích, aby zajistili to, Ïe podávaná informace bude úplná a nebude rozporuplná.
âlenové a partneﬁi EURES budou vzájemnû spolupracovat s perspektivou vytvoﬁení nástrojÛ
a metodologick˘ch postupÛ pro zlep‰ení sv˘ch sluÏeb a informaãních systémÛ, inter alia,
vyuÏitím moderních informaãních technologií.

Vytvoﬁeno v Bruselu, 4. dubna 2003.
Za Koordinaãní kanceláﬁ EURES
Odile Quintin
Generální ﬁeditel
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Návrh Smûrnice EURES
na období 2004 – 2007
V návaznosti na stanovisko Strategické skupiny na nejvy‰‰í úrovni ze dne 13. ãervna 2003
V návaznosti na pﬁipomínky, které vznesla Strategická skupina na nejvy‰‰í úrovni (HLSG –
High Level Strategy Group) na své schÛzce dne 13. ãervna 2003, a v souladu s âlánkem 3
procesního ﬁádu jsou ãlenové HLSG poÏádáni, aby své pﬁípadné dal‰í pﬁipomínky, které by
mûli k tomuto textu, pﬁedloÏili nejpozdûji do 10. ãervence 2003.

Úvod
Cílem EURES (European Employment Services – Evropské sluÏby zamûstnanosti) je
podporovat vyﬁizování nabídek voln˘ch pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání na evropské
úrovni, podporovat Evropskou strategii zamûstnanosti a pﬁispívat k posilování jednotného
evropského trhu.
Konkrétnû v zájmu ÏadatelÛ o zamûstnání, pracovníkÛ a zamûstnavatelÛ se EURES snaÏí
prosazovat rozvoj evropsk˘ch pracovních trhÛ otevﬁen˘ch a pﬁístupn˘ch pro v‰echny;
nadnárodní, meziregionální a pﬁeshraniãní v˘mûny voln˘ch pracovních míst a Ïádostí
o zamûstnání; transparentnost a v˘mûnu informací o evropsk˘ch pracovních trzích, vãetnû
informací o Ïivotních podmínkách a pﬁíleÏitostech k osvojení si dovedností; a rozvoj
metodiky a indikátorÛ pro tyto úãely.
Smûrnice EURES jsou vytvoﬁeny tak, aby umoÏÀovaly síti EURES koncipovat pﬁíslu‰né plány
aktivit pro následující tﬁíleté období. V souladu s âlánkem 9 Rozhodnutí o EURES a s ohledem
na názor, kter˘ vyjádﬁila Strategická skupina na nejvy‰‰í úrovni na své schÛzce 13. ãervna
2003, Koordinaãní kanceláﬁ EURES tímto vydává Smûrnice pro ãinnosti v rámci EURES na
tﬁíleté období od 1. dubna 2004 do 31. bﬁezna 2007.
Následující Smûrnice se skládají ze tﬁí ãástí:
âást A Priority a v˘stupy
I. Priority
II. Oãekávané v˘stupy
âást B Plány aktivit
âást C Podmínky pro finanãní pomoc
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âást A
Priority a v˘stupy
Tento dokument pojednává o základních osách strategického rozvoje sítû EURES v tﬁíletém období
2004 – 2007 po reformû sítû EURES, kterou zahájila Koordinaãní kanceláﬁ EURES prostﬁednictvím
revize právní základny EURES1 a vydáním Charty EURES2. Reforma posiluje vedoucí roli ãlensk˘ch
státÛ pﬁi implementaci sítû EURES, s vût‰ím zamûﬁením na v˘stupy ãinností ãlenÛ.
SíÈ EURES hraje v˘znamnou roli pﬁi prosazování mobility na evropsk˘ch pracovních trzích,
jejíÏ ‰ir‰í politick˘ kontext je stanoven v Cílech z Lisabonské schÛzky stanoven˘ch Evropskou
Radou, v Evropské strategii v oblasti zamûstnanosti a pﬁedev‰ím v konkrétní Smûrnici pro
zamûstnanost (Employment Guideline) ã. 3 o posilování zmûn, adaptability a mobility na
pracovních trzích3 a v Akãním plánu Komise v oblasti dovedností a mobility. SíÈ EURES byla
vytvoﬁena, aby zaji‰Èovala SamoobsluÏnou informaãní doménu pracovní mobility, která se
stane referenãním portálem EU o v‰ech aspektech celoevropské mobility na pracovním trhu,
vãetnû pﬁístupu k voln˘m pracovním místÛm v celé Evropû.
âást A tûchto smûrnic z tohoto hlediska poskytuje ãlenÛm EURES orientaci pﬁi sestavování
jejich akãních plánÛ na následující tﬁíleté období. Nástin administrativního pﬁístupu pro
prezentaci tûchto akãních plánÛ je uveden v ãásti B a podmínky finanãní pomoci, která je pro
implementaci tûchto plánÛ k dispozici u Komise, jsou v ãásti C.
Dále jsou uvedeny:
- klíãové priority pﬁi implementaci EURES ãleny systému EURES a jejich partnery v letech
2004 – 2007;
- oãekávané v˘stupy, kter˘ch by mûlo b˘t v rámci EURES dosaÏeno a které vycházejí
z popisu hlavních sluÏeb poskytovan˘ch dle Charty EURES, a také z kvalitativních
standardÛ.
Pokud veﬁejné instituce uzavírají smlouvy se soukrom˘mi subjekty na v˘kon ãinností
spojen˘ch se systémem EURES, musí úﬁady práce zajistit, aby se priority a oãekávané v˘stupy
vztahovaly i na práci vykonávanou tûmito soukrom˘mi subjekty.
Co se t˘ká fungování EURES v nov˘ch ãlensk˘ch státech, jsou priority uplatÀovány s tím, Ïe
je brána v úvahu potﬁeba zamûﬁit se na budování kapacit ãlenÛ EURES a jejich partnerÛ.

I. KLÍâOVÉ PRIORITY
Ve snaze pﬁispívat k rozvoji otevﬁen˘ch a v‰em pﬁístupn˘ch evropsk˘ch pracovních trhÛ,
zlep‰ování kvality a transparentnosti informací o nadnárodních, meziregionálních
a pﬁeshraniãních pracovních trzích a k posilování spolupráce v tûchto oblastech bude mít
EURES v letech 2004 – 2007 následující priority:
1. Pevnû zakotvit systém EURES ve veﬁejn˘ch sluÏbách v oblasti zamûstnanosti po celém
území EU, resp. Evropského hospodáﬁského prostoru.
2. Zajistit, aby do roku 2005 byla v‰echna volná pracovní místa inzerovaná jednotliv˘mi
veﬁejn˘mi sluÏbami zamûstnanosti pﬁístupná pro konzultace ze strany uchazeãÛ z celé
EU resp. Evropského ekonomického prostoru a aby byla efektivnû vyuÏívána pro
zlep‰ování náboru pracovníkÛ a jejich umisÈování.
Rozhodnutí Komise (2003/8/ES) ze dne 23. prosince 2002, kter˘m se provádí Naﬁízení Rady (EES) ã. 1612/68
pokud jde o vytváﬁení pracovních míst a Ïádostí o zamûstnání (Úﬁ. vûst. L5/16 ze dne 10. ledna 2003).
2
Charta EURES (2003/C 106/03) (Úﬁ. vûst. C 106/3 ze dne 3. kvûtna 2003).3 Politické rozhodnutí
o pravidlech v oblasti zamûstnanosti pﬁijaté Radou dne 3. ãervna 2003
1
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3. Podstatnû zlep‰it poskytování informací o v‰ech aspektech mobility pracovního trhu,
vãetnû práv spojen˘ch s voln˘m pohybem.
4. SluÏby EURES musejí b˘t poskytovány klientÛm bez ohledu na zemi jejich trvalého
pobytu (EU nebo Evropsk˘ ekonomick˘ prostor) a musejí b˘t k dispozici pro co nej‰ir‰í
spektrum klientÛ.
5. Pﬁistupovat k zamûstnavatelÛm aktivnû a poskytovat jim podporu pﬁi nadnárodním
náboru pracovníkÛ.
6. Pﬁispívat ke zji‰Èování nedostatkÛ a pﬁekáÏek, které by mohla eliminovat nadnárodní
mobilita na pracovním trhu, rozvíjet a koordinovat nápravná opatﬁení.
7. V souvislosti s roz‰íﬁením poskytovat snadno dostupné a aktuální informace o právech
pracovníkÛ na voln˘ pohyb v prÛbûhu pﬁechodn˘ch období platn˘ch pro nové ãlenské
státy.
8. Silnû podporovat rozvoj pﬁeshraniãních pracovních trhÛ.
9. Zajistit hodnocení v˘sledkÛ dosaÏen˘ch v rámci EURES a pravidelného monitoringu
operací EURES.
10. Poskytovat veﬁejnosti, sociálním partnerÛm a dal‰ím zúãastnûn˘m stranám vhodné
informace a komunikovat s nimi.

II. OâEKÁVANÉ V¯STUPY
1. Pevnû zakotvit systém EURES ve veﬁejn˘ch sluÏbách v oblasti zamûstnanosti po celém
území EU, resp. Evropského hospodáﬁského prostoru.
a. Zaﬁadit EURES do plánování politiky pracovních úﬁadÛ, vãetnû souvislosti se v‰emi cíli
a indikátory v˘konu stanoven˘mi na národní a regionální úrovni.
b. Ve veﬁejn˘ch pracovních sluÏbách na centrální úrovni i po celém území musí b˘t
provedena jasná alokace lidsk˘ch pracovních zdrojÛ na EURES, s jasnou definicí
jejich pﬁíslu‰n˘ch rolí a úkolÛ, s tím, Ïe na v‰ech úrovních hierarchie tûchto institucí
se bude respektovat pﬁiﬁazení pracovníkÛ na úkoly EURES.
c. Organizovat interní ‰kolení zamûstnancÛ pracujících v rámci EURES a zajistit,
aby byl systém EURES zaﬁazen do interních ‰kolení pro v‰echny v˘konné
zamûstnance.
2. Zajistit, aby do roku 2005 byla v‰echna volná pracovní místa inzerovaná jednotliv˘mi
veﬁejn˘mi sluÏbami zamûstnanosti pﬁístupná pro konzultace ze strany uchazeãÛ z celé
EU resp. Evropského ekonomického prostoru a aby byla efektivnû vyuÏívána pro
zlep‰ování náboru pracovníkÛ a jejich umisÈování.
a. Aby se posílil nadnárodní nábor pracovníkÛ a jejich umisÈování v rámci EU resp.
Evropského ekonomického prostoru, budou v‰echna volná místa, která byla
zveﬁejnûna ãleny EURES nebo jejich partnery, do 1. ledna 2005 pﬁístupná v‰em
ostatním ãlenÛm a partnerÛm za pouÏití jednotného systému a spoleãn˘ch modelÛ,
které umoÏní je dále distribuovat pomocí moderní technologie.
b. nformace o voln˘ch místech, které byly zveﬁejnûny ostatními ãleny a partnery EURES,
budou dány k dispozici v‰em pracovníkÛm, kteﬁí se zab˘vají mezinárodním náborem
pracovníkÛ v rámci ãlensk˘ch nebo partnersk˘ch organizací EURES.
c. V‰ichni ãlenové a partneﬁi EURES musí zajistit, aby klienti, kteﬁí se dostanou na jejich
internetové stránky, mûli také snadn˘ pﬁístup k informacím o voln˘ch pracovních
místech zveﬁejnûn˘ch ostatními ãleny a partnery EURES, aby se tak usnadnil jejich
nábor a umístûní.
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3. Podstatnû zlep‰it poskytování informací o v‰ech aspektech mobility pracovního trhu,
vãetnû práv spojen˘ch s voln˘m pohybem.
a. V‰echny informace, které budou dány k dispozici, musí b˘t vhodné pro pﬁíslu‰nou
cílovou skupinu z hlediska obsahu, jazyka a podpory (na papíﬁe, on-line, atd.).
b. Informace o dané zemi, které veﬁejné pracovní instituce (se zapojením sociálních
partnerÛ v pﬁípadû potﬁeby) vytvoﬁí pro spoleãn˘ informaãní systém EURES (informace
o pracovních a Ïivotních podmínkách, informace o pracovním trhu, právech na voln˘
pohyb), by mûly b˘t aktuální a mûly by b˘t dány k dispozici vãas. Informace by mûly
b˘t aktualizovány vÏdy k 31. kvûtnu a 30. listopadu.
c. V organizaci by mûly b˘t vytvoﬁeny a respektovány normy kvality, zejména
u poskytování osobnû zamûﬁen˘ch sluÏeb.
d. âlenové a partneﬁi EURES by mûli do ﬁíjna 2004 poskytnout Koordinaãní kanceláﬁi
EURES aktuální soupis pﬁekáÏek mobility, vãetnû zprávy o pokroku, kterého bylo
dosaÏeno od poslední zprávy (ãervenec 2002).
4. SluÏby EURES musejí b˘t poskytovány klientÛm bez ohledu na zemi jejich trvalého
pobytu (EU nebo Evropsk˘ ekonomick˘ prostor) a musejí b˘t k dispozici pro co nej‰ir‰í
spektrum klientÛ.
a. V‰ichni ãlenové a partneﬁi EURES zajistí, aby pﬁi poskytování sluÏeb EURES byly
respektovány nejdÛleÏitûj‰í zásady rovného zacházení se v‰emi klienty, bez ohledu na
zemi jejich trvalého bydli‰tû v rámci EU resp. Evropského hospodáﬁského prostoru.
b. V‰ichni ãlenové a partneﬁi EURES vûnují pﬁi poskytování sv˘ch sluÏeb zvlá‰tní
pozornost ménû zv˘hodnûn˘m skupinám ve spoleãnosti a zajistí, spolu s pokraãujícím
v˘vojem sluÏeb v oblasti IT, aby se klientÛm, kteﬁí nemohou tûchto sluÏeb vyuÏívat,
dostalo stejné úrovnû sluÏeb nebo pomoci pﬁi pﬁístupu ke sluÏbám IT.
5. Pﬁistupovat k zamûstnavatelÛm aktivnû a poskytovat jim podporu pﬁi nadnárodním
náboru pracovníkÛ.
a. V‰ichni ãlenové a partneﬁi EURES nabídnou sluÏby spojené s mobilitou, které budou
konkrétnû zacíleny na potﬁeby zamûstnavatelÛ. To vyÏaduje anal˘zu pﬁíslu‰ného
pracovního trhu a diferencovan˘ pﬁístup k rÛzn˘m sektorÛm a velikostem podnikÛ.
Postupy by mûly b˘t srovnávány (data musí b˘t pﬁístupná a srovnatelná v rámci celé
sítû), mûly by b˘t analyzovány statistické zprávy a internetové stránky a mûly by b˘t
zji‰Èovány nedostatky.
b. âlenové a partneﬁi EURES zlep‰í povûdomí o EURES u zamûstnavatelÛ, a to
prostﬁednictvím posílení existujících sluÏeb a zavádûním nov˘ch sluÏeb jako klíãov˘ch
nástrojÛ náboru mezinárodních pracovníkÛ. Tyto nástroje zahrnují internetové stránky,
videokonference, veletrhy pracovních pﬁíleÏitostí nebo prÛvodci pro zamûstnavatele.
6. Pﬁispívat ke zji‰Èování nedostatkÛ a pﬁekáÏek, které by mohla eliminovat nadnárodní
mobilita na pracovním trhu, rozvíjet a koordinovat nápravná opatﬁení.
a. Zajistit, aby veﬁejné sluÏby v oblasti zamûstnanosti ﬁádnû pracovaly na pravidelném
sbûru informací o trendech na pracovním trhu a pomáhaly tak pﬁi zji‰Èování pﬁebytkÛ,
nedostatkÛ a potíÏí, zji‰Èování toho, jak by nadnárodní pracovní mobilita mohla
pﬁispívat k vyrovnávání nevyváÏeností na pracovním trhu, a aby pﬁíslu‰ná zji‰tûní
sdûlovaly Koordinaãní kanceláﬁi EURES.
b. Aktivity v oblasti nadnárodní mobility by se mûly rozvíjet v souladu se zji‰tûn˘mi
trendy a prognózami situace na pracovním trhu.
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7. V souvislosti s roz‰íﬁením poskytovat snadno dostupné a aktuální informace o právech
pracovníkÛ na voln˘ pohyb v prÛbûhu pﬁechodn˘ch období platn˘ch pro nové ãlenské státy.
a. Do ledna 2004 by v‰echny národní internetové stránky EURES mûly obsahovat sekci
vysvûtlující národní pravidla platná pro obãany z budoucích ãlensk˘ch státÛ
v souvislosti s pﬁístupem na trh práce v prÛbûhu pﬁechodného období. ManaÏeﬁi
EURES by mûli zajistit, aby poradci EURES, asistenti EURES a dal‰í pﬁíslu‰ní pracovníci
veﬁejn˘ch sluÏeb v oblasti zamûstnanosti byli o tûchto pravidlech informováni.
b. âlenové EURES by mûli informovat Koordinaãní kanceláﬁ EURES o platn˘ch
pravidlech i o v‰ech jejich zmûnách. T˘ká se to poskytování podrobn˘ch a aktuálních
právních informací i informací prezentovan˘ch zpÛsobem vhodn˘m pro ‰irokou
veﬁejnost.
c. ManaÏeﬁi EURES by mûli zajistit, aby dostupné informace byly správné a aktuální.
Aktualizace by se mûly provádût okamÏitû, jakmile je uãinûno pﬁíslu‰né rozhodnutí na
národní nebo evropské úrovni.
8. Silnû podporovat rozvoj pﬁeshraniãních pracovních trhÛ.
a. âlenové EURES by mûli stanovit konkrétní cíle dal‰ího rozvoje pﬁeshraniãních
pracovních trhÛ a aktivnû zapojovat pﬁeshraniãní partnerství EURES, za které jsou
odpovûdni, do naplÀování tûchto cílÛ a do realizace pﬁíslu‰n˘ch aktivit. Tam, kde je
to aktuální, by ãlenové EURES mûli podporovat rozvoj dal‰ích pﬁeshraniãních
partnerství EURES.
b. âlenové EURES by mûli podporovat pﬁeshraniãní aktivity na posílení mobility
v oblastech, kde neexistuje Ïádná formální pﬁeshraniãní struktura EURES, a zavádût
vhodné rámce pro takovou spolupráci. Aby mohli ãlenové EURES zji‰Èovat potenciální
oblasti pro pﬁeshraniãní spolupráci, mûli by monitorovat toky mobility ve sv˘ch
hraniãních oblastech.
c. Pﬁeshraniãní partnerství EURES by mûlo usilovat o aktivní úãast na rozvoji
a implementaci projektÛ INTERREG.
d. V‰echna pﬁeshraniãní partnerství EURES by mûla mít k dispozici seznam pﬁíleÏitostí
k dobrovolnému vzdûlávání v pﬁíslu‰ném regionu do dvou let poté, co tyto smûrnice
vstoupí v platnost.
9. Zajistit hodnocení v˘sledkÛ dosaÏen˘ch v rámci EURES a pravidelného monitoringu
operací EURES.
a. Ve snaze zv˘‰it úãinnost sv˘ch akcí by v‰ichni ãlenové EURES mûli iniciovat externí
nezávislé hodnocení v˘sledkÛ dosaÏen˘ch v rámci EURES v jejich pﬁíslu‰n˘ch
oblastech odpovûdnosti, a to alespoÀ jednou v prÛbûhu období, kterého se t˘kají tyto
smûrnice. Po konzultacích Strategické skupiny na nejvy‰‰í úrovni vydá Koordinaãní
kanceláﬁ EURES smûrnice t˘kající se minimálního souboru otázek, které by mûly b˘t
spoleãné pro v‰echna hodnocení. V‰ichni ãlenové EURES navíc provedou kaÏdoroãnû
hodnocení ãinností vykonávan˘ch v rámci plánÛ aktivit a dosaÏené v˘sledky pﬁedloÏí
Koordinaãní kanceláﬁi EURES.
b. Tam, kde instituce veﬁejn˘ch sluÏeb v oblasti zamûstnanosti (která patﬁí do sítû EURES)
provádí rozsáhlé hodnocení sv˘ch sluÏeb (vãetnû posuzování kvality nebo prÛzkumu
spokojenosti zákazníkÛ), mûl by ãlen EURES do tûchto hodnocení zahrnout i sluÏby
v rámci EURES.
c. ManaÏeﬁi EURES by mûli zajistit, aby v‰ichni poradci EURES z jejich organizace
pravidelnû pﬁedkládali údaje, které po nich Ïádá mûsíãní zpráva poradce EURES
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platná od roku 2001, a to s cílem monitorovat úroveÀ kontaktÛ a ãinnosti. Podíl
odpovûdí by nemûl b˘t niÏ‰í neÏ 75% pro kaÏd˘ mûsíc a kaÏdou zemi. ManaÏeﬁi
EURES by mûli pravidelnû kontrolovat kvalitu údajÛ poskytovan˘ch poradci
EURES.
d. âlenové EURES dodávají Koordinaãní kanceláﬁi v pravideln˘ch intervalech údaje
o poãtech zákazníkÛ, kteﬁí hledali informace o jejich národních internetov˘ch
stránkách EURES a o souvisejících databázích pracovních pﬁíleÏitostí.
10. Poskytovat veﬁejnosti, sociálním partnerÛm a dal‰ím zúãastnûn˘m stranám vhodné
informace a komunikovat s nimi.
a. Vytvoﬁit komunikaãní strategii zamûﬁenou na hlavní cílové skupiny EURES (uchazeãi
o zamûstnání, zamûstnavatelé), v pﬁípadû potﬁeby se zapojením sociálních partnerÛ,
s cílem zv˘‰it povûdomí o pﬁíleÏitostech nabízen˘ch na evropsk˘ch trzích práce.
b. Vytvoﬁit marketingovou a komunikaãní strategii s dÛrazem na úãinnost sítû a spojení
moderních technologií se siln˘m lidsk˘m komponentem, na spolehlivost veﬁejn˘ch
sluÏeb v oblasti zamûstnanosti; vyuÏívat pﬁitom v celé síti normy kvality a zdÛrazÀovat
fakt, Ïe vût‰ina poskytovan˘ch sluÏeb je zdarma.

âÁST B
PLÁNY AKTIVIT
V návaznosti na ustanovení âlánku 9 Rozhodnutí o systému EURES pﬁedloÏí ãlenové EURES
své plány aktivit na období od 1. dubna 2004 do 31. bﬁezna 2007 do 16. listopadu 2003,
pﬁiãemÏ poskytnou Koordinaãní kanceláﬁi EURES komplexní popis toho, jak dan˘ ãlensk˘ stát
hodlá EURES implementovat. Pﬁedpokládané ãinnosti budou v souladu s prioritami
a oãekávan˘mi v˘stupy popsan˘mi v ãásti A tohoto dokumentu.
Plány aktivit by mûly vycházet ze spoleãného modelu, kter˘ pﬁipravila Koordinaãní kanceláﬁ
EURES a kter˘ obsahuje následující kapitoly:
I.
II.
III.

IV.
V.

Administrativní informace o ãlenovi EURES obsahující (je-li to aktuální) seznam partnerÛ
EURES, kter˘ch se plán aktivit t˘ká.
Specifikace hlavních aktivit plánovan˘ch ãlenem EURES, vãetnû nadnárodních,
pﬁeshraniãních a sektorov˘ch ãinností provádûn˘ch partnery EURES.
Základní informace o lidsk˘ch a finanãních zdrojích alokovan˘ch na vytváﬁení
pracovních míst a Ïádosti o zamûstnání, jak je popsáno v ãásti II Naﬁízení 1612/68,
vãetnû nadnárodních, pﬁeshraniãních a sektorov˘ch ãinností provádûn˘ch partnery
EURES.
Popis zpÛsobu hodnocení v˘sledkÛ plánovan˘ch aktivit a monitoringu jejich fungování,
jak je popsáno v ãlánku 9 ãásti A tohoto dokumentu.
Posuzování ãinností a v˘sledkÛ dosaÏen˘ch pﬁi implementaci EURES v období
pﬁedcházejících priorit a cílÛ (tj. 2000 – 2003).

Oãekává se, Ïe v‰ichni ãlenové EURES pﬁedloÏí Koordinaãní kanceláﬁi v˘roãní zprávu
o realizaci plánu aktivit, pﬁiãemÏ pouÏijí spoleãn˘ model poskytnut˘ touto kanceláﬁí.
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âÁST C
Podmínky finanãní pomoci
Jak je uvedeno v ãásti B III, budou plány aktivit obsahovat finanãní plán zdÛrazÀující
indikativní ãástku z hlediska zdrojÛ (národní a evropská pomoc) potﬁebn˘ch pro splnûní
akãního plánu . Tím se posílí transparentnost a úãinnost poskytování národních zdrojÛ
a pﬁíprava a zpracování Ïádostí o evropskou pomoc poskytovanou roãnû na realizaci tûchto
ãinností.
1. Rozsah finanãní pomoci z EU
Rozhodnutí o systému EURES v ãlánku 9.4 stanoví, Ïe Komise mÛÏe poskytnout finanãní
pomoc na realizaci plánÛ aktivit ãlenÛ EURES a to pﬁi respektování pravidel, kter˘mi se ﬁídí
pﬁíslu‰né rozpoãtové zdroje. Finanãní pomoc mÛÏe b˘t poskytnuta na provádûní konkrétních
ãinností, které jsou souãástí celkového akãního plánu. Finanãní pomoc EU se soustﬁeìuje na
omezen˘ poãet ãinností, aby tak maximalizovala svÛj dopad.
2. Pﬁíprava Ïádostí o dotaci
a. Îádosti o dotace se musí t˘kat plánÛ aktivit na toto tﬁíleté období; první Ïádost mÛÏe
b˘t pﬁedloÏena na rok 2004, poté, co mûla Koordinaãní kanceláﬁ EURES pﬁíleÏitost
posoudit pﬁíslu‰n˘ Plán aktivit na období 2004 – 2007.
b. Îádosti musí pﬁedkládat ãlenové EURES, kteﬁí budou smluvním partnerem Evropské
komise. âlenové a partneﬁi EURES, jak je definuje ãlánek 3 Rozhodnutí o systému
EURES, mohou b˘t pﬁíjemci finanãní pomoci EU z rozpoãtu EURES.
c. Îádosti o finanãní pomoc na vykonávání ãinností, ke kter˘m se zavázali partneﬁi
EURES, musí b˘t zahrnuty do grantov˘ch Ïádostí jednoho nebo více ãlenÛ EURES.
U pﬁeshraniãního partnerství EURES by mûli b˘t identifikováni pﬁíslu‰ní partneﬁi
EURES a to po konzultacích s Koordinaãní kanceláﬁí ohlednû dotãen˘ch stran, do 30.
záﬁí 2003.
d. âlenové EURES, kteﬁí zahrnou ãinnosti provádûné partnery EURES do své Ïádosti
o dotaci, musí v souladu s národními a unijními pravidly zavést vhodné finanãní
a administrativní postupy pro management fondÛ alokovan˘ch partnerÛm EURES a ve
své Ïádosti o dotaci musí tyto postupy popsat.
e. âlenové EURES pﬁezkoumají Ïádosti o finanãní pomoc, které jim pﬁedloÏí partneﬁi
EURES a zajistí, aby Ïádosti o dotaci pﬁedloÏené jejich organizací Koordinaãní
kanceláﬁi EURES byly v plném souladu s ustanoveními V˘zvy k pﬁedloÏení návrhÛ,
kterou pﬁipraví Koordinaãní kanceláﬁ, se Smûrnicemi EURES a s pﬁíslu‰n˘m tﬁílet˘m
plánem aktivit.
f. âlenové EURES do své Ïádosti o dotaci zahrnou i souhrnn˘ pﬁehled konkrétních
ãinností partnerÛ EURES, na které se poÏaduje finanãní pomoc.
3. Pﬁíprava dohod o dotaci
a. Koordinaãní kanceláﬁ EURES pﬁezkoumá Ïádosti z hlediska jejich souladu s pravidly
uveden˘mi ve V˘zvû k pﬁedloÏení návrhÛ a jejich návaznosti na Smûrnice EURES
i z hlediska souladu s tﬁílet˘m akãním plánem daného ãlena EURES.
b. Po schválení Ïádosti o dotaci uzavﬁe Koordinaãní kanceláﬁ EURES s pﬁíslu‰n˘m
ãlenem EURES dohodu, t˘kající se také (je-li to aktuální) fondÛ urãen˘ch pro
financování ãinností pﬁeshraniãních partnerství EURES. âlenové EURES informují
partnery EURES o v˘‰i ãástky, která je k dispozici pro financování jejich ãinností.
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c. Po uzavﬁení dohody mezi Evropskou komisí a ãlenem EURES pﬁevede ãlen EURES
partnerÛm EURES finanãní prostﬁedky, a to v souladu s pravidly uveden˘mi ve V˘zvû
k pﬁedloÏení návrhÛ.
4. Finanãní zprávy a úãty
a. âlenové EURES budou deklarovat v‰echny v˘daje, které je nutné pokr˘t z dotace
a do finanãní zprávy, kterou pﬁedloÏí Koordinaãní kanceláﬁi EURES, po urãitém
posouzení zahrnou pﬁehled v‰ech v˘dajÛ spojen˘ch s ãinnostmi provádûn˘mi
partnery EURES.
b. Finanãní bilance budou zavedeny pouze Koordinaãní kanceláﬁí pro kaÏdého ãlena
EURES.
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