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VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU 

 
 

Dočasní zaměstnanci (AD 6) 

pro Výkonnou agenturu Evropské rady pro výzkum 

(ERCEA) 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) pořádá výzvu k vyjádření zájmu 

s cílem vytvořit rezervní seznam přibližně 15 uchazečů na pozici: 

 

 

 

 

pracovník výzkumného programu v oblasti etického přezkumu 

a monitoringu (muž/žena) 
 

 

 

 

 

 

 

Období pro registraci začne v 26/03/2019 a skončí 

v 26/04/2019 ve 12:00 bruselského času. 
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A. Kdo jsme a co nabízíme 
 

Agentura ERCEA je zaměřena na výběr a financování vynikajících nápadů, které dosud nebyly 

realizovány, a vědců, od nichž tyto nápady pocházejí. 

V praxi agentura ERCEA podporuje činnost Evropské rady pro výzkum (ERV), prvního 

celoevropského subjektu pro financování, který podporuje vysoce kvalitní hraniční výzkum v Evropě 

a který byl založen Evropskou unií v únoru 2007. Agentura ERCEA byla vytvořena za účelem řízení 

programu „Myšlenky“, jenž je součástí sedmého rámcového programu EU pro výzkum. Její mandát 

byl obnoven do roku 2024 za účelem realizace části programu Horizont 2020 – rámcového programu 

pro výzkum a inovace (2014–2020). 

Za účelem dosažení cílů rady ERV řídí agentura ERCEA několik grantů v oblasti hraničního 

výzkumu: „granty pro začínající vědce“ zaměřené na začínající vedoucí výzkumné pracovníky na 

počátku kariéry, „konsolidační granty“ určené pro vynikající výzkumné pracovníky, kteří jsou již 

nezávislí, „granty pro zkušené vědce“, které podporují zavedené špičkové výzkumné pracovníky, a též 

„granty na součinnost“ pro 2–4členné skupiny hlavních badatelů za účelem společného řešení 

ambiciózních výzkumných projektů. Granty financují projekty v jakékoliv oblasti výzkumu, přičemž 

jediným kritériem výběru jsou vynikající vědecké výsledky. Od vzniku agentury bylo podpořeno 

přibližně 9 000 špičkových výzkumných pracovníků v různých fázích jejich profesního rozvoje. V 

rámci programu Horizont 2020 má agentura ERCEA k dispozici celkový rozpočet ve výši 13 miliard 

EUR.  

ERCEA je zaměřena na vynikající kvalitu výzkumu a všech aspektů činnosti v této oblasti a snaží se 

přilákat profesionální, silně motivované zaměstnance s potřebnou kvalifikací a odbornými znalostmi. 

Pracovní prostředí agentury ERCEA je moderní, dynamické, inspirující a stimulující. 

Odbor vědeckého řízení agentury ERCEA plní úkoly, které vyžadují porozumění předmětu vědeckého 

bádání. Provádí vzájemná hodnocení a etické přezkumy za účelem výběru grantů rady ERV a rovněž 

vykonává vědecký a etický monitoring grantů. Tento odbor podporuje vědeckou radu v její práci 

týkající se vědeckých záležitostí.          

Agentura se nachází v centru Bruselu a očekává se, že na konci roku 2020 bude mít celkem 529 

zaměstnanců. Další podrobnosti o radě ERV a agentuře ERCEA najdete na našich webových 

stránkách: http://erc.europa.eu/. 

V rámci pořádání této výzvy k vyjádření zájmu agentura ERCEA usiluje o obsazení současných 

a budoucích volných míst na pozici pracovníka výzkumného programu v oblasti etického přezkumu 

a monitoringu.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Dočasný zaměstnanec (AD 6) – zaměstnanec ve výzkumném programu 

v oblasti etického přezkumu a monitoringu (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Kdo jsme 
 
Oddělení B.1 odboru B se zabývá etickým přezkumem a odborným řízením. Stanovuje a řídí postupy 

etického přezkumu a monitoringu. Zajišťuje také uzavírání smluv a platby odborníkům. 

 

Nabízíme  
 
Pracovník výzkumného programu bude pracovat jako poradce a koordinátor pro etický přezkum 

a monitoring návrhů a projektů financovaných radou ERV a bude plnit tyto úkoly: 

 

Poskytovat poradenství v oblasti etických otázek 
 

 využívat svých kompetencí a znalostí za účelem poskytnutí poradenství kolegům v oblasti etických 

otázek, např. v oblastech klinického výzkumu, dobrých životních podmínek zvířat, lidských práv, 

ochrany údajů, výzkumu za pomoci buněk a tkání, výzkumu v zemích s nízkými příjmy,  

 přezkoumávat a ověřovat etická povolení návrhů a projektů vypracovaných pracovníky 

odpovědnými za etické záležitosti,  

 účastnit se v roli koordinátora komisí pro etický přezkum, 

 vytvářet pro příjemce grantů etické pokyny a šablony, které jim pomohou provádět výzkum 

v souladu s etickými zásadami.  

 

Organizovat práci  
 

 spolu s vedoucím útvaru a dalšími dočasnými zaměstnanci v rámci útvaru koordinovat práci 

pracovníků odpovědných za etické záležitosti, domlouvat priority a lhůty,  

 zastávat funkci etického koordinátora v rámci útvaru pro jednu nebo více výzev, dohlížet nad 

etickým postupem a zajišťovat dodržování lhůt,  

 účastnit se plánování komisí pro etický přezkum, určovat sítě expertů pro každou komisi na 

základě jejich odbornosti,  

 zajišťovat kroky navazující na provádění projektů prostřednictvím monitorování smluvních 

závazků za pomoci etického monitoringu, etických kontrol a odborných přezkumů,  

 napomáhat vedoucímu útvaru dosahovat cíle útvaru.  

 

Udržovat postupy a pokyny 
  

 přispívat k internímu zajišťování kvality práce etického útvaru vypracováváním návrhů pokynů 

a postupů za účelem náležitého provádění etického postupu, zajišťovat, aby byl pro všechny činnosti 

v daném útvaru k dispozici ucelený soubor postupů a pokynů,  

 analyzovat a posuzovat etický postup a poskytovat zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení,  
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 sledovat vývoj informačních systémů významných pro daný útvar (jako je SEP, Sygma, Compass) 

prostřednictvím aktivní účasti v uživatelských skupinách, aktivně navrhovat a vyjednávat nové funkce, 

přispívat k testování nových verzí informačních systémů.  

 

B. Požadovaná obecná kvalifikace a praxe 

 

1. Kritéria způsobilosti 

Uchazeči postoupí do výběrového kola na základě těchto formálních kritérií, která musí být splněna do 

uzávěrky pro podání přihlášek: 

 

1.1 Obecné podmínky: 

 být státním příslušníkem členského státu Evropské unie, 

 v plném rozsahu požívat svých občanských práv, 

 mít splněny všechny povinnosti, které ukládají platné právní předpisy o vojenské službě, 

 splňovat charakterové požadavky pro plnění příslušných povinností,1 

 být fyzicky způsobilý k plnění svých pracovních povinností. 

 

1.2 Specifické podmínky: 

1.2.1 Kvalifikace 
 

Uchazeč musí mít vzdělání na úrovni odpovídající ukončenému vysokoškolskému studiu v délce 

nejméně tří let, které je doloženo diplomem. Akceptována budou jen osvědčení kvalifikace vydaná 

orgány členských států EU a osvědčení kvalifikace uznávaná za rovnocenná příslušnými orgány 

členských států EU. V případech, kdy byl diplom získán ve třetí zemi, může být uchazeč vyzván, aby 

předložil příslušný doklad o srovnatelnosti vzdělání vydaný příslušným orgánem. 

 

1.2.2 Jazykové znalosti 

Musí mít důkladnou znalost angličtiny a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka EU v rozsahu 

nutném pro plnění povinností spojených s danou pozicí. Angličtina je v agentuře ERCEA 

převládajícím pracovním jazykem a všeobecně se má za to, že slouží jako lingua franca vědecké 

komunity. 

 

1.2.3 Odborná praxe 

V den uzávěrky pro podání přihlášek musí délka odborné praxe, kterou uchazeči získali po ukončení 

studia uvedeného v bodě 1.2.1., činit nejméně tři roky. Doktorský program, i neplacený, se do odborné 

praxe započítá v maximální délce tří let.  

 

                                                 
1 Úspěšný uchazeč bude před svým jmenováním požádán, aby předložil výpis z trestního rejstříku, kterým 

potvrdí, že v trestním rejstříku nemá žádný záznam. 
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2. Kritéria výběru 

2.1 Nezbytné předpoklady 

 

2.1.1  Odborná praxe 

 Odborná praxe v délce nejméně tří let (jak vyžaduje bod 1.2.3.) by měla být v oboru, který se 

zabývá etickými otázkami souvisejícími se dvěma či více z těchto oblastí: klinický výzkum, dobré 

životní podmínky zvířat, lidská práva, ochrana údajů, výzkum za pomoci buněk a tkání, výzkum 

v zemích s nízkými příjmy, bezpečnost a ochrana životního prostředí, nesprávné použití a dvojí 

užití, umělá inteligence. 

 
2.1.2 Všeobecné dovednosti a kompetence (posuzované v rámci písemné zkoušky a pohovoru) 

 výborné manažerské, organizační a komunikační schopnosti, 

 vynikající znalost etických otázek, 

 vynikající analytické schopnosti, 

 mimořádná schopnost koncipovat texty, s citem pro detail, 

 nadšení a sebedůvěra při koordinování hodnotících komisí, jejímiž členy jsou přední externí 

odborníci,  

 schopnost dobře pracovat pod tlakem a v multikulturním prostředí, 

 dobrá znalost evropských politik a programů v oblasti výzkumu.  

 

2.1.3 Jazykové znalosti 

Uchazeči musí mít důkladnou znalost jednoho z jazyků EU a uspokojivou znalost dalšího z jazyků EU 

v rozsahu nutném pro plnění pracovních povinností. Uchazeči musí zejména prokázat vynikající 

znalost psané i mluvené angličtiny (úroveň C1).2 

 

2.2 Výhody 

 dobrá znalost právních předpisů EU, které jsou relevantní pro etiku výzkumu,  

 vysokoškolské vzdělání v jednom z těchto oborů: etika; filozofie; biomedicínské vědy; biologie; 

právo; lidská práva; socioekonomická geografie; veterinární lékařství; psychologie; antropologie; 

ekonomie; environmentální vědy; politologie; umělá inteligence. 

 

  

                                                 
2 Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 
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C. Výběrové řízení 

1. Výběrová komise 

Pro tento profil bude jmenována výběrová komise, která se bude skládat z pěti členů včetně člena 

jmenovaného výborem zaměstnanců. Prohlásí-li někteří členové, že jsou ve střetu zájmů, mohou být 

jmenováni náhradníci, kteří tyto členy vystřídají. 
 

Uchazeči se za žádných okolností nesmějí v souvislosti s tímto výběrovým řízením přímo ani nepřímo 

obracet na výběrovou komisi. Orgán agentury ERCEA oprávněný ke jmenování si vyhrazuje právo 

vyloučit každého uchazeče, který tyto pokyny nedodrží. Při posuzování vhodnosti uchazečů bude 

výběrová komise dodržovat zásadu rovného zacházení. 

 

2. Orientační harmonogram 

Dokončení výběrového řízení trvá několik měsíců. Uchazeči budou o výsledku jednotlivých fází včas 

informováni. 

 

3. Zařazení do výběrového řízení 

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek výběrová komise zkontroluje, zda profily podaných přihlášek 

splňují kritéria způsobilosti, jak bylo podrobně popsáno v části 1 kapitoly B. 

 

4. Počáteční posouzení přihlášek 

Výběrová komise posoudí přihlášky způsobilých uchazečů s ohledem na kritéria výběru uvedená 

v části 2 kapitoly B. 

 

5. Pozvánka na písemnou zkoušku 

Po vyhodnocení vypracuje výběrová komise užší seznam přibližně 45 uchazečů, kteří nejlépe vyhovují 

požadovanému profilu. Vybraní uchazeči budou pozváni na písemnou zkoušku3. 

 

K pohovoru budou pozváni pouze uchazeči, kteří v písemných testech dosáhnou bodového 

hodnocení nad mezní hodnotou (viz bod 6.1 uvedený níže). 

 

Pozvánka k pohovoru bude uchazečům zaslána prostřednictvím e-mailové adresy ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Pokud se před dokončením výběrového řízení změní e-mailová adresa 

uchazeče, jeho povinností je o této změně informovat na adrese ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Upozorňujeme, že z organizačních důvodů zpravidla nelze změnit na žádost uchazeče termín 

pohovoru stanovený agenturou ERCEA. 

 

  

                                                 
3 K písemné zkoušce bude pozván nejvýše trojnásobek počtu hledaných úspěšných uchazečů na zařazení do 

rezervního seznamu. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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6. Testy 

6.1 Písemný test 

Test bude probíhat v angličtině v prostorách agentury ERCEA v Bruselu a bude hodnocen anonymně, 

přičemž lze získat celkem 100 bodů (minimální požadovaný počet bodů: 70). Písemný test bude 

zahrnovat: 

 

(1) případovou studii na téma týkající se oboru volného pracovního místa za účelem posouzení 

odborných znalostí uchazečů, jakož i jejich schopnosti porozumění, analýzy, syntézy a 

vypracování návrhů v angličtině; 
 

(2) obecné otázky k posouzení znalostí uchazečů, pokud jde o orgány EU, evropské politiky a 

programy v oblasti výzkumu, ERV a její činnost, včetně obecných schopností a dovedností 

podrobně popsaných v bodě 2.1.2 nazvaném „Obecné schopnosti a dovednosti“. 

 

6.2 Pohovor 
 

Pohovor bude závěrečným posouzením uchazečů podle kritérií výběru. 

Bude probíhat v angličtině v prostorách agentury ERCEA v Bruselu. Uchazečova znalost druhého 

úředního jazyka bude posouzena v souladu s bodem 1.2.2 nazvaným „Jazykové znalosti“. Maximální 

počet bodů za pohovor bude 100 (minimální počet: 70). 

 

7. Ověření dokumentů a způsobilost 
 

Přihláška uchazeče bude zkontrolována podle originálů dokumentů a certifikátů za účelem ověření 

přesnosti tvrzení obsažených v přihlášce a způsobilosti uchazeče. 
 

Pokud se v jakémkoli okamžiku prokáže, že informace uvedené v přihlášce byly zfalšovány, 

bude daný uchazeč z výběrového řízení vyloučen. 
 

Uchazeči mohou být zařazeni na rezervní seznam, pokud je po ověření originálů dokumentů potvrzena 

jejich pravost. 

 

8. Rezervní seznam 

Výběrová komise zařadí na rezervní seznam přibližně 15 uchazečů, kteří dosáhli nejlepších výsledků. 

Návrh rezervního seznamu se jmény uchazečů, kteří budou seřazeni v abecedním pořadí, nikoli podle 

dosažených výsledků, bude předložen ke schválení orgánu agentury ERCEA oprávněnému ke 

jmenování.  
 

Upozorňujeme uchazeče, že zařazení na rezervní seznam neznamená získání pracovního místa. 
 

Rezervní seznam bude platný 12 měsíců od data jeho sestavení. Platnost rezervního seznamu může být 

prodloužena podle uvážení orgánu oprávněného ke jmenování. 
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9. Oznámení uchazečům 

 

Všichni uchazeči budou vyrozuměni o výsledku své přihlášky prostřednictvím e-mailové adresy ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Pro usnadnění výběrového řízení bude veškerá korespondence 

s uchazeči, která se týká tohoto volného pracovního místa, vedena v angličtině. 

 

10. Podání přihlášky 

Uchazeči by měli svou přihlášku podat v anglickém jazyce a poslat na adresu ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

V předmětu e-mailu je třeba uvést příjmení doplněné referenčním číslem výzvy v této podobě: 

„PŘÍJMENÍ – ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring“. 

Agentura ERCEA vezme v úvahu pouze přihlášky, které obdrží ve stanovené lhůtě, jež uplyne 

v 26/04/2019 ve 12:00 (poledne) bruselského času. 

 

V případě, že jsou uchazeči zahrnuti v rezervním seznamu agentury ERCEA (a byli tedy ve 

výběrovém řízení úspěšní) a útvar pro nábor pracovníků je zařadil do užšího seznamu s cílem nabídky 

pracovní smlouvy a chce potvrdit prohlášení učiněná ve výběrovém řízení, mohou být zohledněna 

pracovní doporučení (viz strana 6 přihlášky). Upozorňujeme, že v zájmu dodržení pravidel ochrany 

osobních údajů budou jména a kontaktní údaje poskytovány pouze se souhlasem osob, které jsou na 

seznamu uvedeny. 

Uchazečům se důrazně doporučuje, aby zaslání přihlášky neodkládali na poslední den, neboť přetížení 

internetu či porucha internetového připojení by mohly způsobit problémy při podání přihlášky. 

Agentura ERCEA nemůže nést odpovědnost za jakékoli zpoždění způsobené takovými problémy. 

Uchazeči jsou rovněž odpovědní za poskytnuté informace, které jsou základem pro posouzení 

výběrovou komisí. Před odevzdáním přihlášky také musí zajistit úplnost a správnost všech informací. 

 

Uchazeči budou vyloučeni, jestliže: 

 nesplní podmínky přihlášky podané v odpovědi na zveřejněnou výzvu, 

 nezašlou přihlášku ve stanovené lhůtě, 

 nezašlou úplnou přihlášku, která obsahuje všechny požadované údaje, 

 nesplní všechna kritéria způsobilosti, 

 neposkytnou všechny požadované podklady. 

 

11. Dodání originálů dokumentů v den pohovoru 

 

V případě pozvání k pohovoru budou uchazeči požádáni, aby v den pohovoru předložili originály nebo 

ověřené kopie dokumentů, které obsahují podrobnosti o občanství, studiích a veškeré odborné praxi. 

Uchazeči jsou povinni v den pohovoru přinést: 

 

 dokument potvrzující občanství (např. cestovní pas, průkaz totožnosti nebo jiný úřední dokument 

s výslovně uvedeným občanstvím, který musel být získán nejpozději do data uzávěrky on-line 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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registrace), 

 dokument potvrzující splněnou povinnost vojenské služby, je-li relevantní, 

 diplom(y) dokládající dosažené vzdělání, 

 doklad o odborné praxi, který jasně uvádí zahájení a ukončení a povahu vykonávaných povinností 

(např. pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání). 

 

Papírové kopie webových stránek a/nebo odkazy na webové stránky nepředstavují podpůrné 

doklady pro tyto účely. 

 

Uchazeči musí rovněž přinést kopie jednotlivých dokumentů. Originály dokumentů budou po ověření 

vráceny v den pohovoru. Kopie budou uchovány po dobu uvedenou ve zvláštním prohlášení o ochraně 

osobních údajů zveřejněném na webových stránkách rady ERV v části F.  

 

D. Podmínky zaměstnání 

Uchazeči na rezervním seznamu vzešlém z tohoto výběrového řízení mohou být pozváni ke druhému 

pohovoru náborovým oddělením v agentuře ERCEA. Uchazečům, kteří uspějí v druhém pohovoru, 

může být nabídnuta dočasná smlouva podle hlavy I čl. 2 písm. f) pracovního řádu ostatních 

zaměstnanců Evropské unie.4 Místem výkonu práce bude Brusel v Belgii. 

Platová třída tohoto zaměstnání bude AD 6. Úspěšní uchazeči, kterým bude nabídnuta pracovní 

smlouva, budou při nástupu do služby zařazeni do platového stupně 1 nebo 2 podle délky jejich 

odborné praxe. Základní měsíční platy pro platovou třídu AD 6 jsou: 

 v platovém stupni 1: 5.416,58 EUR, 

 v platovém stupni 2: 5.644,20 EUR. 

Aby odborná praxe mohla být zohledněna, musí být spojena s oblastí činnosti jednoho z orgánů. 

Odborná praxe bude počítána od data, kdy uchazeč získal minimální kvalifikaci, jež mu umožňuje 

ucházet se o toto pracovní místo. Odborná praxe před tímto datem se nepočítá. Proto je zásadní 

informovat o kvalifikaci, která opravňuje k výkonu tohoto zaměstnání, zejména o datu jejího udělení. 

Při započítání odborné praxe se přihlíží pouze k řádně doložené odborné praxi (tj. placenému 

zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti). Povinná vojenská služba či rovnocenná veřejná 

služba bude rovněž zohledněna. 

Zákonná mateřská dovolená se považuje za odbornou činnost, avšak neplacená dovolená nikoliv. 

Práce na částečný úvazek bude zohledněna v poměrné výši na základě procenta odpracovaných hodin 

plného pracovního úvazku. Období studia nebo odborné přípravy, neplacené stáže a studijní stipendia 

se nezapočítávají. Každé období může být započítáno pouze jednou (např. pokud uchazeč pracoval na 

plný úvazek a po večerech a o víkendech jako OSVČ v oblasti poradenství, nebudou se dny strávené 

jako OSVČ připočítávat k trvání práce na plný úvazek). 

V případě nabídky zaměstnání a před podpisem smlouvy bude úspěšný uchazeč požádán, aby 

podstoupil povinnou lékařskou prohlídku prováděnou lékařem jednoho z orgánů, a prokázal tak, že 

                                                 
4 Viz pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF
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splňuje požadavek čl. 28 písm. e) služebního řádu úředníků Evropských společenství („služební řád“). 

V případě nabídky smlouvy bude její výchozí doba trvání činit dva roky, přičemž může být obnovena 

na jeden další rok. Po dalším případném obnovení bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou a její 

platnost skončí v případě zániku agentury ERCEA. 

Evropské orgány mají svůj vlastní systém sociálního zabezpečení a důchodový systém. Kromě 

základního platu mohou mít zaměstnanci nárok na různé příspěvky, jako je příspěvek za práci 

v zahraničí, příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované dítě a příspěvek na vzdělání. Plat 

podléhá dani Společenství vybírané srážkou u zdroje a je osvobozen od vnitrostátních daní. 

E. Rovné příležitosti 

ERCEA respektuje rozdíly a prosazuje rovnost. Uplatňujeme politiku rovných příležitostí a přijímáme 

přihlášky bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický či sociální původ, genetické znaky, jazyk, 

náboženské vyznání nebo přesvědčení, politický či jiný názor, příslušnost k národnostní menšině, 

majetek, původ, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, podle čl. 1 písm. d) bodu 1 

služebního řádu. Nabízíme flexibilní pracovní podmínky vstřícné k rodině (pružná pracovní doba, 

práce z domova) vzhledem k provozním potřebám. 

F. Ochrana osobních údajů 
Agentura ERCEA zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovány podle požadavků nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úřední 

věstník Evropských společenství, L 295, 21.11.2018). To se týká zejména důvěrné povahy 

a bezpečnosti těchto údajů. 

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů je zveřejněno na webových stránkách rady ERV na této 

adrese: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 

 

Uchazečům doporučujeme, aby si prohlášení pečlivě přečetli, jelikož obsahuje užitečné informace 

ohledně zpracování jejich osobních údajů a příslušných práv. 

G. Žádost o přezkum, odvolání a stížnosti 

 

Přezkum 

 

ERCEA a výběrové komise fungují na základě obecných zásad unijního práva, jak je vykládáno 

soudy. Při posuzování předností uchazečů se výběrové komise řídí zásadou rovného zacházení. 

 

Pokud se však uchazeči domnívají, že jedna z těchto zásad nebyla v jejich případě uplatněna, mají 

právo do 10 kalendářních dnů od data, kdy obdrží zaslané rozhodnutí, požádat o přezkum 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
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prostřednictvím dopisu, v němž uvedou své důvody a zašlou jej na tuto e-mailovou adresu: ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. 

 

V předmětu musí uchazeči uvést následující: odkaz na dotčené výběrové řízení, celé jméno, „Request 

for review“ („žádost o přezkum“), fázi výběrového řízení zmíněnou v rámci stížnosti. 

 

Pokud žádost spadá do oblasti působnosti výběrové komise, agentura ERCEA ji předá předsedovi této 

komise a uchazeči obdrží odpověď co nejdříve. 

Odvolací řízení 
 

Pokud uchazeči v libovolné fázi výběrového řízení usoudí, že je některé z rozhodnutí nebo jeho 

neexistence poškozuje, mohou se odvolat těmito způsoby: 

 

• Uchazeči mohou podat správní stížnost v souladu s čl. 90 odst. 2 služebního řádu na této adrese: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the Attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels 

 

Stížnost musí být podána do tří měsíců od data, kdy je uchazečům oznámen akt, který je pro ně 

nepříznivý, nebo jeho neexistence, a to pouze v případě, že pravidla, kterými se řídí výběrové řízení, 

byla zjevně porušena. Orgán oprávněný ke jmenování nemůže změnit hodnocení (tj. kvalitu 

uchazečova výkonu v rámci písemné nebo ústní zkoušky nebo význam kvalifikace a odborné praxe) 

výběrové komise. Orgán oprávněný ke jmenování oznámí dotčené osobě své odůvodněné rozhodnutí 

do čtyř měsíců ode dne podání stížnosti. 

 

• V případě zamítnutí výše uvedené stížnosti mohou uchazeči požádat o soudní přezkum aktu, který se 

jich nepříznivě dotýká, v souladu s článkem 270 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 91 

služebního řádu, a to na této adrese: 

 

Court of Justice of the European Union 

Registry of the General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/cs/ 

 

Žádost o soudní přezkum musí být podána do tří měsíců od data, kdy bylo uchazečům oznámeno 

rozhodnutí přijaté na základě výše zmíněné správní stížnosti. 

 

Uchazeči musí uvést referenční číslo této výzvy k vyjádření zájmu. 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/cs/
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Stížnost u evropského veřejného ochránce práv 

 

Podle čl. 228 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie může kterýkoli občan Evropské unie nebo 

kterákoli fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě podat stížnost 

týkající se případu nesprávného úředního postupu evropskému veřejnému ochránci práv na tuto 

adresu: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman – BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Je třeba uvést, že stížnosti podané evropskému veřejnému ochránci práv nepřeruší lhůty uvedené 

v čl. 90 odst. 2 a čl. 91 služebního řádu pro podání stížnosti nebo odvolání Soudnímu dvoru v souladu 

s článkem 270 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rovněž upozorňujeme, že v souladu s čl. 2 

odst. 4 nařízení a obecných podmínek pro výkon funkce evropského veřejného ochránce práv musí 

každé stížnosti u něj podané předcházet vhodné administrativní kroky uplatněné u dotyčných orgánů 

a institucí. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

