
MONIKA ŠAMOVÁ

MOŽNOSTI  STÁŽÍ  
V  BRUSELU

JAK NA 
EU?

LUKÁŠ BLAŽEJ



PRŮBĚH
STÁŽE
30 direktorátů

 

6 exekutivních 

agentur

 

zastoupení v 

členských státech

 





PRŮBĚH
STÁŽE





Blue Book stáž
 

Atypická stáž

NEPT stáž
 

Stáž  
u europoslance/kyně

Stáž v politické 
skupině

Schuman stáž 
(nepolitická)

 

Placené stáže

Povinné neplacené 
stáže

Stáže pro studenty vysokokých 
škol pro veřejnou správu



EVROPSKÁ KOMISE
Blue Book stáž

5 měsíců
 

říjen - únor
(deadline: leden)

 
březen - červenec
(deadline: srpen)

Pro rok 2019
1.196,84 €

cca 1.300 míst/rok
 650 míst/semestr

 
 



EVROPSKÝ PARLAMENT
Schuman stáž

5 měsíců
 

říjen - únor
(deadline: červen)

 
březen - červenec

(deadline: 
listopad)

cca 1.320 €

cca 300 míst/semestr
(hlásí se 20-násobně více) 

 
 
 

Brusel, Lucemburk, Štrasburk
 



EVROPSKÝ PARLAMENT
Stáž v politické skupině

5-6 měsíců, ale 
flexibilní

 
standardní 
období, ale 

flexibilní

cca 1.000-1300 €

Brusel, Štrasburk
 



EVROPSKÝ PARLAMENT
Stáž u europoslance

v režii 
europoslance

 
v režii 

europoslance

v režii 
europoslance

Brusel, Štrasburk
 

2/europoslanec
(+ využití frakčních)
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PODMÍNKY - Blue Book

Bakalářské 
vysokoškolské 

vzdělání
 

 ukončené již v 
době podání 

přihlášky
 

Důkaz: Diplom
 
 

Znalost 
EN/FR/DE min. 

na úrovni C1

Znalost dalšího 
úředního jazyka 
EU na úrovni C1

 

Důkaz:
Rodilý mluvčí

Jazykový certifikát
Absolvování studia v cizím jazyku/Erasmus



PODMÍNKY - Schuman

Bakalářské 
vysokoškolské 

vzdělání
 

 ukončené již v 
době podání 

přihlášky
 

Důkaz: Diplom
 
 

Výborná znalost 
dvou úředních 

jazyků EU

Dosažení
věku 18 let

 

nemít za sebou pracovní zkušenost v orgánu/instituci EU 
delší než dva po sobě jdoucí měsíce 

šest měsíců před začátkem stáže se neúčastnit studijního 
pobytu v EP



PODMÍNKY - Frakce/poslanec

Vysokoškolské 
vzdělání

 
 
 

Znalost dvou 
úředních jazyků 

EU

Dosažení
věku 18 let

 

nemít za sebou pracovní zkušenost v orgánu/instituci EU

Flexibilní!



PŘIHLÁŠKA
Blue Book stáž

mateřský jazyk
 

C1/C2
 jazykový certifikát, 

Erasmus - minimalně 4 zkoušky, 
zohledňuje se známka 

studium v zahraničí
 

A1/A2
jazykový certifikát

několik předmětů v cizím jazyce

certifikát o absolvování kurzu

cizí jazyk jako pracovní 
jazyk 



PŘIHLÁŠKA
Blue Book stáž

3 pracovní zkušenosti - min. 42 dnů
 
písemný důkaz na hlavičkovém papíru s 
podpisem a obdobím stáže (doporučující 
dopis, potvrzení o absolvovaní stáže)
 
pracovní smlouva, dohoda o pracovní 
činnosti/o provedení práce, výplatní 
páska
 
stáže nesplňující podmínky uvedené v 
Motivation nebo Quality of reasoning 
sekci

irelevantní brigády 
 
 
 

nepravidelné brigády

stáž zprostředkována 
univerzitou (kredity, 

univerzita je na smlouvě)



PRE-SELECTION ELIGIBILITY CHECK

kvóty pro jednotlivé ČS + nejvyšší skóre

VBB



BLUE BOOK A LOBBYING
Blue Book stáž

VBB
cca 2.000 uchazečů

tj. 3 x víc

email

 

Head of Unit

cc Deputy HoU

 

www.europa.eu/whoiswho/

motivační dopis a CV

kandidátské číslo

organigram



SELECTION
Blue Book stáž

pohovor - ne vždy

email

 

obvykle telefonicky

 

skryté číslo 



POSTUP
Schuman stáž

1. registrace na https://ep-

stages.gestmax.eu/search

 

2. nahrání CV a 

motivačního dopisu

 

3. shortlisted 

(první půlka srpna, ledna)

4. dodání potřebných 

dokumentů

 

5. nabídka, dva dny na 

přijetí nabídky

(1.8.-15.9., 1.1.-15.2.)

 

 



ROZDÍLY U SCHUMAN STÁŽE
Méně transparentnosti

žádné národní kvóty

 

stážisty vybírá přímo DG + unit 

 

v přihlášce není možnost vybrat si DG, 

pouze oblast zájmu 



Výhody stáže

Rozvinutí kompetencí (konference, školení, semináře)

 

Získání kontaktů
 

Zahraniční zkušenost, atraktivnější CV
 

Finanční ohodnocení
 

Možnost řešení vlastní agendy (?)

 



Na co si dát pozor u politických 

stáží
Náplň práce předem (honění statistik, nakupování)
 

Finanční ohodnocení předem
 

 

 



A co pak?

Dočasné kontrakty (interimaire, temporary staff)
 

Contract agents (CAST)

 

Národní expert
 

Stálá pozice (EPSO testy)

 

https://epso.europa.eu/



STÁŽE V RADĚ A JINDE
Placená stáž v Radě
-100 vybraných z 10.000, deadliny 28. září a 15. březen, 

termíny únor až červen a září až leden
 

Povinné neplacené stáže v rámci studia v Radě
Stáže pro studenty veřejných škol v Radě
 

Stáže v neziskovkách, konzultačkách, lobbistických 

organizacích, národních a regionálních zastoupeních... 

TŘEBA HLEDAT (např. jobs.euractiv.eu)



Náklady
Ubytování 300-1000 eur měsíčně
 

Cesta ČR<->Brusel 350Kč-1300Kč (ČD, Flixbus, Regiojet, lety)

 

Obědy v jídelně 5-10 eur, v okolí 20 eur
 

Každodenní náklady často nižší než v ČR



https://ep-
stages.gestmax.eu/websit

e/homepage

monika.samova@gmail.com
 

lukas.blazej@centrum.cz

DOTAZY?

https://ec.europa.eu/stages/


