
     
PRACOVNÍ SKUPINA PRO TWINNING A TAIEX 

JEDNÁNÍ 19. ÚNORA 2015 

 

Datum:  19. února 2015 

Místo:  Ministerstvo financí 

 
Účastníci:  
Instituce  Jméno 

MF 

Zuzana Kudelová, Tereza Vavrečková, Zuzana Holubcová, Petra 

Mládková, Hana Hrazdirová, Zdeněk Pagáč, Pavla Knotková, Kateřina 

Helikarová, Irena Válková, Tomáš Sluka, Jana Mayerová 

MZV 
Jan Kára, Ivan Jestřáb, Tomáš Sitter, Petra Fořt‐Rathouská, Michaela 

Cverčková 

MŽP 
Vladimír Smrž, Michal Pastvinský, P. Kopáčová, S. Benschová, Ludmila 

Šípková, J. Coufalová, L. Dufek, 

MPSV  Jitka Zukalová, František Tupý 

M. dopravy  Klára Mikulíková 

MMR  Olga Boudná, Magdalena Žárská, Jaroslav Kubečka 

MPO  František Doležal, Lenka Škrábalová, Alena Kocháňová, Lenka Tomanová 

MV  Jasna Rázgová, Vladimíra Řeháčková, Zuzana Hradecká 

MZE 
Marie březinová, Silvie Přibylová, Jan Hrzal, Michaela Lekešová, Zuzana 

Hloušková 

MZ  Martina Juřicová, Jana Štědrá, Zdeňka Zatloukalová, Šípková 

ČSÚ  Ivana Baloušová, Zdeňka Benešová, Lucie Polívková, Alena Urbanová 

ÚNMZ  Jindra Kafová 

 

PROGRAM: 
 
1. ÚVOD 

 



Ing. Zuzana Kudelová, ŘO Mezinárodní vztahy MF zahájila jednání a představila zástupce MZV, NKM a 

odd. Státního rozpočtu a výkaznictví veřejného sektoru. 

 

2. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ ANALÝZY ZAPOJENÍ ČR do TW a TAIEX 

 

Zástupci MZV shrnuli výstupy analýzy zapojení ČR do TW a TAIEX, kterou si nechalo zpracovat MZV. 

Výstupy jsou následující: 

o a) zájem o projekty předvstupní pomoci stoupá; potenciál ČR není vyčerpán 

o b)  zájem na  rozšíření  spolupráce  i  s tzv. partnery  – např. Rakousko, Německo; 

předání best practice 

o c)  vytvořena  informační  brožura  srovnávající  různou  míru  angažovanosti 

jednotlivých zemí; ČR se nachází ve středu – má potenciál angažovat se aktivněji 

 

Doporučeními,  která  vycházejí  z analýzy,  jsou  zejména  větší  informovanost,  sdílení  zkušeností  a 

proaktivní přístup. MZV je ochotno poskytnout součinnost při proaktivní činnosti.  

 

3. DISKUZE V NÁVAZNOSTI NA DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ANALÝZY ZAPOJENÍ ČR do TW A TAIEX 

 

a) Zlepšení obecné informovanosti o Twinningu a TAIEX 

Zástupci MŽP navrhli, aby NKM TAIEX zasílalo veškeré informace na jednu konkrétní kontaktní osobu 

na  resortu.  Jedná  se  zejména  o případy,  kdy  Komise  v rámci  TAIEX  oslovuje  přímo  experty  i 

z podřízených  organizací  a  komunikace  nejde  vůbec  přes  NKM  ani  přes  zastřešující  resort.  NKM 

k tomu uvedlo, že je běžnou praxí, že Komise osloví experty, se kterými má již zkušenosti, napřímo a 

NKM  je o angažování expertů  informováno až zpětně. NKM TAIEX se pokusí vyjednat s Komisí, zda 

může  při  kontaktování  expertů  vkládat  NKM  do  kopie  a  dále  NKM  bude  zasílat  informace  přes 

kontaktní osobu na resortu.  

 

Zástupce MPSV  vznesl  dotaz  ohledně  subjektů  oslovených  v rámci  zpracování  analýzy,  konkrétně 

z jakého důvodu nebyly vedle jednotlivých rezortů osloveny i další subjekty, které se mohou účastnit 

Twinningu.  Zástupci  MZV  uvedli,  že  zpracovatel  měl  při  volbě  oslovovaných  subjektů  volnost  a 

rozhodl se obrátit na členy této pracovní skupiny jako na experty, kteří mají k problematice nejblíže. 

Budoucí analýzy již mohou být zadány tak, aby byly osloveny i další subjekty. 

 

Zástupce MPSV se dotázal na kontaktní osoby na pracovní úrovni na MZV. Těmito osobami jsou: 

‐ Monika  Dražilová,  tel.:  +420 224 182 981,  dominika_drazilova@mzv.cz  a  Tomáš  Sitter, 

tel.: +420 224 182 172, tomas_sitter@mzv.cz 

Je  zapotřebí  aktualizovat  seznam  kontaktních  osob  na  jednotlivých  rezortech,  stávající  seznam 

kontaktních osob je v příloze tohoto zápisu.  

Zástupci MŽP požadují  seznam expertů  v rámci TAIEX  za MŽP. NKM TAIEX  zašle  resortům aktuální 

seznam  expertů  a  vyzve  k jeho  aktualizaci.  K této  problematice  uvedl  Ing.  DESS  Pagáč, MF,  že  v 

seznamech expertů TAIEX  i Twinning mohou být vedeny osoby, které tam  fakticky nepatří, protože 
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tam  jsou vedeny  již delší dobu a  jejich  situace  se mohla  změnit  ze  státních úředníků na  soukromé 

osoby.  Dále  uvedl,  že  školení  pro  pracovníky  zapojené  do  Twinningu  by  měla  obsahovat  také 

informace  o  historii  Twinnigových  projektů,  kterou  ČR  prošla.  Na  závěr  navrhl,  aby  rozpočet 

twinningových projektů obsahoval také rozpočtovou linku, která by dávala možnost najmout experty, 

kteří znají vývoj řešené problematiky.  

 

Zástupci  MZe  požadují  vytvoření  brožury  zaměřené  na  pracovněprávní  otázky  pro  TAIEX.  NKM 

prověří, jaké manuály a příručky pro Twinning a TAIEX jsou k dispozici a co přesně je v nich řešeno.  

 

Zástupci MŽP chtějí stanovení jasných pravidel týkajících se výjezdů expertů. Zástupce MF sděluje, že 

je zapotřebí „marketing“, který bude  zdůrazňovat výhody výjezdů expertů na  jednotlivých úřadech 

(zdůrazňovat výhody, které výjezd experta pro úřad přináší).  

 

Pí.  Juřicová, MZd uvedla, že přímo  řízené organizace nereagují na nabídky a nemají velký zájem se 

účastnit,  je  tedy zapotřebí školení, které by sloužilo ke sdílení  informací a best practice. Předtím  je 

však nutné vypracovat metodiku, příp. manuál pro publicitu, jelikož informace o instrumentech jsou 

momentálně  nedostatečné.  K  tomuto  požadavku  doplnili  zástupci MŽP,  že  obecně  chybí manuál, 

který by specifikoval, jak se dle stávajících zákonných úprav zapojit.  

 

Ing. Holubcová, MF vznáší požadavek rovněž na opačný tok informací v případě přihlašování expertů. 

Tyto  informace mohou být poskytovány  formou e‐mailové  komunikace. Další možností  je požádat 

partnery o jejich zkušenosti v této oblasti a následně navrhnout systém sdílení informací.  

b) Závazná a jednotná metodika schválená vládou 

Mezi hlavní cíle patří překlad základních informací obsažených v manuálu EK pro Twinning do češtiny, 

vypracování  metodiky  týkající  se  pracovněprávních  vztahů  a  rozpočtových  záležitostí  (platí  pro 

Twinning i TAIEX).  

 

Zástupce MŽP se dotázal, zda přijaté peníze mohou být umístěny na rezervním fondu.  Ing. Válková, 

MF sdělila, že tato možnost je přípustná. Na prostředky z twiningových projektů lze nahlížet buď jako 

na  „příspěvek  nebo  dotaci  poskytnutou  ze  zahraničí“  nebo  jako  na  „platbu  za  službu“  a  obě  tyto 

možnosti podrobně vysvětlila. Zároveň upozornila, že v průběhu května 2015 se bude konat seminář 

k rozpočtovým otázkám, pozvánky budou rozeslány na kontaktní osoby.  

 

c) Pracovněprávní vztahy 

 

Zástupci MŽP  sdělují,  že  je  nutné  najít  řešení  jakým  způsobem  vysílat  a  odměňovat  experty.  Pí. 

Kafková,  Úřad  pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní  zkušebnictví  (dále  jako  UTNMSZ) 

k tomu dodala, že zástupci UTNMSZ již tuto problematiku konzultovali s tvůrcem služebního zákona. 

Možností  je  souběh  dvou  pracovních  poměrů,  s   tím  však  přichází  problém  s překročením 

systematizace. NKM projedná pracovněprávní vztahy s experty na služební zákon a též zákoník práce 

a zahrne toto řešení do chystaného manuálu. 

 

 

 



 

4. ZÁVĚRY 

 

‐ Aktualizace  kontaktních  osob,  kontrola  seznamu  expertů  TAIEX,  komunikace  s Komisí 

ohledně přímého oslovování expertů, opačný tok informací z resortů vůči NKM 

‐ Vypracování metodiky  nejpozději  před  účinností  služebního  zákona,  první  draft  bude 

vypracován do konce dubna 2015 

‐ Uspořádání semináře na sdílení best practice v průběhu roku 2015 

‐ Zvážit formu publicity 

‐ Ad hoc jednání PS pro Twinning a TAIEX bude svoláno dle vývoje práce na manuálu 

 


