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1. DŮVODY PRO ZAPOJENÍ ČR DO TWINNINGu a TAIEXu 

1.1  Význam Twinningu a TAIEXu z hlediska zahraniční politiky ČR

Twinning a TAIEX jsou nástroje EU pro budování institucionálních kapacit zemí 
jihovýchodní a východní Evropy, jižního Středomoří a Islandu, při nichž dochází ke vzájemné 
výměně zkušeností členských států EU a partnerských zemí v oblasti acquis communautaires 
na úrovni orgánů státní správy a jejich příspěvkových organizací. 

Twinning a TAIEX napomáhají k demokratizaci, bezpečnostní stabilitě a evropské integraci 
těchto regionů a tím i samotné Evropské unie. Z unijního pohledu se jedná o integrální 
součást vnější spolupráce EU v souladu s Lisabonskou smlouvou. 

Z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
na období 2010 – 2017, Koncepce transformační politiky ČR i Exportní strategie ČR pro 
období 2012 – 2020 patří mezi dlouhodobé priority ČR zejména země západního Balkánu a 
východní Evropy, na které se Twinning a TAIEX zaměřují. Pro ekonomickou stabilitu a 
bezpečnost Evropy je však významná i oblast jižního Středomoří, a to zejména v kontextu 
podpory transformačních procesů zemí Arabského jara. 

ČR může partnerským zemím v rámci Twinningu a TAIEXu mnoho nabídnout, protože 
disponuje vlastními zkušenostmi z období společenské i ekonomické transformace před 
vstupem do EU v roce 2004. ČR může napomoci s implementací evropské legislativy či 
poskytnout asistenci při uskutečňování strukturálních reforem v mnoha oblastech (obchodu, 
migrace, životního prostředí, zemědělství, vzdělávání atd.). Stěžejní součástí transformační 
politiky ČR je politika podpory lidských práv, demokracie a univerzálních hodnot.

Větší zapojení odborníků z české státní správy by mohlo výrazně přispět k rozvoji 
bilaterálních vztahů s jednotlivými přijímajícími zeměmi. Zapojení ČR by však mohlo být 
přínosné i z hlediska prohloubení vztahů s ostatními členskými státy EU, které mají zájem 
o realizaci twinningových projektů v rámci konsorcií s ČR. Česká republika by se tak 
zviditelnila v zahraničí a posílila své renomé solventního a zkušeného partnera i v EU. 

Účast ve twinningových projektech je věcí prestižní a patří mezi zahraničně politické priority 
„starších“ členských států EU, zejména Německa, Francie, Rakouska či Velké Británie. ČR 
tedy může nejen předávat své know-how rozvojovým zemím, ale sama se i přiučit praxi 
ostatních členských států EU v konsorciu. 

V neposlední řadě vhodné nastavení legislativního a institucionálního rámce i navázání 
kontaktů ČR v cílových zemích prostřednictvím Twinningu a TAIEXu vytváří předpoklady i 
pro následné snadnější prosazení českých firem a neziskových organizací v partnerských 
zemích, ačkoliv se tyto v twinningových projektech nemohou přímo uplatnit. 

1.2. Význam Twinningu a TAIEXu pro ČR z rozpočtového hlediska 

Větší zapojení ČR do obou nástrojů pomoci by mohlo zvýšit návratnost prostředků, které ČR 
pravidelně odvádí do rozpočtu EU. Konkrétně by se jednalo o zvýšení čerpání ČR z fondů 
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vnější spolupráce EU v podobě Nástroje předvstupní pomoci (IPA) a Nástroje evropského 
sousedství a partnerství (ENPI), ze kterých jsou Twinning a TAIEX financovány. 

Napomoci by však mohlo i českým institucím státní správy získat prostředky EU plynoucí 
z Twinning a TAIEX do svých rozpočtů, a motivovat tak díky vyššímu finančnímu 
ohodnocení své zaměstnance, zejména pak špičkové a dobře jazykově vybavené experty, kteří 
mají tendenci ze státní správy jinak spíše odcházet.

 
2. VÝVOJ A AKTUÁLNÍ STAV TWINNINGu a TAIEXu 

2.1  Vznik a vývoj nástrojů pomoci Twinning a TAIEX

Twinning vznikl v roce 1998 jako nástroj spolupráce mezi orgány státní správy starých 
členských zemí EU a přístupových zemí, ke kterým tehdy patřila i ČR. Od roku 2004 byl jeho 
záběr rozšířen i na země v sousedství EU. Dnes se tento nástroj zaměřuje na budování 
institucionálních kapacit zemí jihovýchodní a východní Evropy, jižního Středomoří a Islandu. 

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange) byl zahájen v roce 1996 v souvislosti 
s publikováním Bílé knihy Evropské komise věnované přípravě přidružených zemí střední a 
východní Evropy na proces integrace do vnitřního trhu EU. TAIEX byl navržen jako úzce 
zaměřený nástroj krátkodobé pomoci národním administrativám v přidružených zemích, který 
by pomohl vysvětlovat, koncipovat, realizovat a vymáhat národní legislativu v souladu 
s acquis  communautaires.

Twinning a TAIEX se rozvíjely na základě podnětů a hodnocení vzešlých z členských států 
EU a s ohledem na proces rozšiřování EU i vývoj vnějších politik EU. Ačkoli dříve byly oba 
instrumenty nastaveny na úkol přibližovat kandidátské země k acquis communautaires a 
pomoci jim plnit předvstupní povinnosti, časem se účel obou nástrojů rozšířil tak, že jsou dnes 
využívány jako standardní metody posilování institucí. Oba nástroje jsou v současnosti 
nedílnou součástí vnější spolupráce EU, jsou hojně využívány a je možno je považovat za 
osvědčené a vhodné nástroje pro přenos znalostí a zkušeností mezi státy.

Sektorově twinningové projekty pokrývají oblast justice a vnitra, financí, zemědělství a 
životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, vzdělávání a dalších veřejných služeb, které 
vycházejí z Dohod o partnerství a spolupráci či Asociačních dohod daných zemí s EU. 

V praxi se Twinning a TAIEX zaměřují na ty země, které uzavřely s EU Dohody 
o partnerství: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Chorvatsko (pouze do vstupu do EU 
k 1. 7. 2013), Makedonie/FYROM, Kosovo, Srbsko, Turecko; Arménie, Ázerbájdžán, 
Bělorusko (pouze TAIEX1), Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Rusko (pouze TAIEX); Alžírsko, 
Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye (pouze TAIEX2), Maroko, Palestinská samospráva 
(pouze TAIEX), Sýrie3, Tunisko; Island. 

Twinning i TAIEX napomáhají k vzájemnému předávání zkušeností z mnoha oblastí politiky 

1 V současné době je vzhledem k politické situaci pozastavena spolupráce  EU s orgány státní správy Běloruska.
2 V současné době se spolupráce s EU zaměřuje pouze na nejdůležitější oblasti porevoluční obnovy země.
3 V současné době je vzhledem k politické situaci pozastavena spolupráce s EU s výjimkou podpory občanské 
společnosti.
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státu a z období vlastní transformace, které jsou na úrovni EU nepřenositelné. Nejedná se 
však o jednostrannou technickou pomoc, ale o přímou výměnu národních zkušeností v oblasti 
implementace legislativy EU. Díky vzájemnému porozumění a úzké spolupráci se tak 
prohlubují bilaterální vztahy mezi partnerskými zeměmi na pracovní i politické úrovni. 

V neposlední řadě Twinning zaváděním standardů EU, norem právního státu a napomáháním 
k realizaci strukturálních reforem významně přispívá k demokratizaci zemí v sousedství EU a 
jejich ekonomické i bezpečnostní stabilitě, která je velmi důležitá z pohledu EU. 

Do Twinningu a TAIEXu se mohou zapojit orgány státní správy, tj. ministerstva, jejich 
příspěvkové organizace a jiné státní úřady, jelikož tyto instituce mají zkušenost s tvorbou a 
reformami národní legislativy. Hlavní cílovou skupinou v přijímající zemi jsou jak 
zaměstnanci různých orgánů státní a veřejné správy, tak i členové parlamentu, odborové 
organizace a jiní sociální aktéři, soudci, právníci nebo překladatelé.

Twinning a TAIEX jsou financovány z programů vnější spolupráce EU – Nástroje 
předvstupní pomoci (IPA) a Nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI). V rámci 
regionální iniciativy Východního partnerství, které je prioritou zahraniční politiky ČR, 
představují Twinning a TAIEX také způsob, jakým má být realizován od roku 2013 nový 
Program budování institucionálních kapacit (CIB) s rozpočtem 175 milionů EUR, o který 
některé rezorty české státní správy projevily již několikrát zájem. 

2.2  Twinning – základní principy

Výběrová řízení na poskytovatele twinningových projektů probíhají výhradně na základě 
rozhodnutí přijímajících zemí, tj. na základě kvality nabízené expertízy a dobrých zkušeností 
s danou členskou zemí EU (vyloučení komerčních pravidel výběrových řízení tak záměrně a 
lépe odráží specifický charakter Twinningu, který je založen na vzájemném partnerství). 

Téma twinningového projektu vychází plně ze zadání přijímající země, tedy skutečných 
potřeb a konkrétního plánu práce s uvedením očekávaných výsledků. 

Twinningový projekt je veden projektovým vedoucím (Project Leader). V případě, že nemají 
členské země EU kapacitu na to, aby zaštítily celý projekt a složily vlastní twinningový tým, 
je otevřena (a často i vítána) možnost vytváření konsorcií s jinými státy. ČR tak může např. 
po boku starších členských zemí EU získat výhodné zkušenosti v pozici juniorního partnera 
(Junior Partner) a v budoucnosti se stát sama projektovým vedoucím. 

Jádro twinningového týmu tvoří dlouhodobý seniorní expert (Resident Twinning Advisor, 
„RTA“), který po dobu 12 – 36 měsíců pobývá přímo v přijímající zemi. RTA by měl mít 
minimálně tříletou zkušenost v oboru (na expertní technické, nikoliv diplomatické úrovni), 
znalost legislativy EU, dobré jazykové znalosti, manažerské a komunikační schopnosti. RTA 
reprezentuje pozici své vysílající instituce v ČR. Evropská komise organizuje pro RTA 
specifická školení před výjezdem. RTA je obklopen skupinou krátkodobých či střednědobých 
expertů, kteří zaštiťují např. semináře a výměnné studijní cesty (zhruba 1 – 30 dní v roce), 
daných v konkrétním pracovním plánu projektu. Za kvalitu těchto aktivit odpovídá vedoucí 
projektu. 
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Veškeré projektové náklady jsou hrazeny Evropskou komisí, tj. poskytující zemi nevznikají 
žádné vlastní náklady (v případě, že země není vybrána jako poskytovatel twinningového 
projektu, nemohou však být z prostředků EU pokryty náklady související s přípravou a 
prezentací nabídky twinningového projektu). Twinning proto představuje významnou a 
zajímavou příležitost pro členské státy, jak čerpat z fondů EU4. 

Roční rozpočet EU na financování projektů Twinning se odvíjí od počtu schválených 
twinningových fiší v rámci programů IPA a ENPI v jednotlivých letech a dosahuje desítek 
milionů EUR. Dle informací EK bylo např. v roce 2011 schváleno v rámci IPA a ENPI 91 fiší 
v celkové hodnotě 105,8 milionů EUR, v roce 2012 56 fiší v hodnotě 66,7 milionů EUR, 
přičemž v roce 2013 se předpokládá cirkulace cca 40 fiší. Rozpočty jednotlivých projektů se 
pohybují ve výši od 250 tisíc EUR do 2 milionů EUR. Doba jejich trvání je různá – max. 
9 měsíců (tzv. Twinning Light) nebo rozmezí od 1 do 2 let (standardní Twinning).

V roce 2012 se ČR podílela na realizaci 4 twinningových projektů (viz příloha Úspěšnost ČR 
v rámci unijního nástroje pomoci Twinning v roce 2012 – pracovní dokument). 

2.3  TAIEX – základní principy

TAIEX je doplňkovou a krátkodobou (jednorázovou) pomocí Evropské komise, která je 
založena na principu výměny zkušeností mezi členskými státy EU a příjemci. Pomoc je 
poskytována zejména formou mezinárodních seminářů/workshopů, bilaterálních seminářů, 
expertních návštěv, studijních návštěv v relevantních institucích a úřadech členských zemí. 
Jsou ale organizována i školení na regionální úrovni, společná hodnocení nebo poradní 
zasedání. 

Poptávky po expertech jsou v rámci tohoto nástroje pomoci zveřejňovány na internetových 
stránkách TAIEX v rámci tzv. „burzy expertů“, nebo je poptávka zaslána přímo Národnímu 
kontaktnímu místu pro TAIEX, které nabídku předává dál tématu příslušnému orgánu státní 
správy.

Aktivity TAIEX trvají obvykle 1 – 5 pracovních dní, a to v souvislosti s typem aktivity a 
místem její realizace, respektive vzdáleností místa realizace od působiště zapojeného experta.

V roce 2011 bylo pro příjemce pomoci realizováno 1 845 aktivit TAIEX. Experti z ČR byli 
zapojeni ve 111 případech (nelze však odvodit počet zapojených expertů, jeden expert se 
mohl účastnit opakovaně). Celkem 15 aktivit bylo v roce 2011 realizováno přímo v ČR. 

2.4  Národní kontaktní místo pro Twinning v ČR a role MZV ČR

Každý členský stát EU i přijímající země má Národní kontaktní místo pro Twinning 
(„NKM“), které působí jako zprostředkovatel jeho komunikace s Evropskou komisí, 
pověřenou administrací projektů.

4 Vysílající instituci v ČR je mimo jiné hrazeno i 6 % celkové výše mzdy RTA jako náhrada za krytí výdajů 
souvisejících s absencí experta-RTA (tj. jeho zástupem po dobu projektu).
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V ČR se NKM pro Twinning nachází na Ministerstvu financí, odboru 58. NKM plní tyto 
základní úkoly:
 zprostředkovává informace o Twinningu, které jsou po síti NKM publikovány všem 

členským zemím EU,
 poskytuje poradenství týkající se závazné a jednotné metodiky twinningového Manuálu 

Evropské komise, 
 komunikuje jménem ČR s administrativou Evropské komise a s ostatními účastníky 

informační sítě NKM,
 ověřuje informace poskytované žadateli o status organizace s mandátem, které následně 

certifikuje Evropská komise, 
 předkládá nabídky projektů do výběrových řízení jménem ČR. 

NKM v současnosti nekoordinuje všechny twinningové aktivity – tj. nezabývá se proaktivním 
vyhledáváním konsorcií s jinými členskými státy EU, řešením konfliktů vzniklých při řízení 
twinningových projektů a neposkytuje asistenci při zpracování projektových nabídek. 

Od roku 2012 NKM vede statistiku úspěšnosti českých subjektů v twinningových projektech 
(viz příloha Úspěšnost ČR v rámci unijního nástroje pomoci Twinning v roce 2012 – pracovní 
dokument).  

Ministerstvo zahraničních věcí (Odbor politik Evropské unie, Odbor států jihovýchodní a 
východní Evropy) a české zastupitelské úřady v zahraničí napomáhají zapojení ČR do 
twinningových projektů zejména v přípravné fázi. Jedná se o prosazování priorit ČR v rámci 
politického dialogu, a to jak s Delegacemi EU, tak i relevantními úřady přijímajících zemí. 
Jejich role spočívá také ve vyhledávání konsorciálních partnerů a získávání neformálních 
informací. České zastupitelské úřady v neposlední řadě zajišťují zázemí zástupcům české 
státní správy při jejich cestách do regionu a zastupují je v případě potřeby na výběrových 
řízeních, která se konají v zemi příjemce. 
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Obr. č. 1: Příprava twinnigového projektu, schéma zapojení relevantních institucí

2.5  Národní kontaktní místo pro TAIEX

NKM pro TAIEX se také nachází na Ministerstvu financí, odboru 58. V souvislosti s vývojem 
agend je toto místo odděleno od NKM pro Twinning, respektive je vykonáváno v rámci dvou 
funkčních míst (dvou oddělení), jak je tomu i v některých dalších členských státech EU. 
Tento stav souvisí s vývojem agend v rámci odboru 58 Ministerstva financí. Obě NKM jsou 
vzájemně zastupitelná a tento stav je považován za efektivní.

2.6  Aktuální stav v ČR

Česká republika byla do roku 2006 sama příjemcem twinningových projektů realizovaných 
nejdříve v rámci Phare a poté z předvstupního programu Transition Facility. Implementace 
posledních twinningových projektů byla ukončena v roce 2009. Zkušenosti s rolí příjemce 
twinningových projektů a s přijímáním acquis communautaires v souvislosti se vstupem do 
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EU zlepšuje šance ČR na úspěch v projektech poskytovaných novým příjemcům.

ČR doposud věnovala spolupráci v rámci Twinning relativně málo pozornosti a zapojení 
českých subjektů bylo výsledkem aktivity několika málo institucí. K okrajovému zapojení do 
externí pomoci EU formou twinningových projektů přispělo i předsednictví ČR v Radě EU 
v první polovině roku 2009. Před i během předsednictví totiž nebyly české instituce schopny 
uvolňovat svoje experty a angažovat se v těchto mezinárodních projektech a aktivitách. Po 
ukončení českého předsednictví se zájem institucí o zapojení do Twinningu a TAIEXu zvýšil, 
malý zájem institucí uvolňovat svoje experty přesto přetrvává zejména u Twinningu, který je 
dlouhodobého charakteru.  

Hlavním cílem NKM a Ministerstva zahraničních věcí je větší osvěta napříč státní správou 
o možnostech zapojování do projektů realizovaných formou twinningové spolupráce a do 
aktivit TAIEX. 

V praxi orgány státní správy uvolňují své zaměstnance k účasti na twinningových projektech 
nebo aktivitách TAIEX jen výjimečně a deklarují obtíže při jejich vysílání, ačkoli se obvykle 
jedná o vyslání krátkodobé nebo jednorázové (několikadenní cesta). Nejasnosti se objevují 
v otázkách pracovně-právních, finančních (včetně vyhrazení zaměstnance na přípravu 
nabídky twinningového projektu a suplování jeho standardní agendy) apod. Účast, respektive 
neúčast institucí však může souviset i s nedostatkem motivace nastudovat problematiku, 
zorientovat se a zapojit se např. ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi EU.

3. NÁVRH VZNIKU MEZIRESORTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TWINNING 
A TAIEX 

S ohledem na pozitivní přínos, který Twinning a TAIEX přináší, je v zájmu ČR, aby bylo 
k zapojování českých expertů přistupováno systematicky. Z tohoto důvodu se navrhuje 
zřízení meziresortní pracovní skupiny pro Twinning a TAIEX. 

Relevantní resorty nominují do pracovní skupiny jednoho až dva zástupce. Doporučeno je 
přitom nominovat jednoho zástupce z personálního odboru a druhého z mezinárodního / 
evropského či jiného relevantního odboru vnější spolupráce v závislosti na organizační 
struktuře každého rezortního ministerstva. Tyto kontaktní osoby pro Twinning a TAIEX 
budou na každém resortu rovněž zodpovědné za šíření informací (zejm. projektových fiší a 
poptávek po expertech TAIEX) ostatním relevantním odborům/expertům. V případě zapojení 
expertů jejich resortu do některého z projektů Twinning budou povinny tyto údaje bez 
odkladu nahlašovat NKM pro Twinning a TAIEX. 

Pracovní skupinu bude svolávat NKM pro Twinning, v případě potřeby nebo zastoupení 
NKM pro TAIEX. Pracovní skupina se bude scházet dle potřeby, lze předpokládat půlroční 
frekvenci jednání. Osobní jednání může být nahrazeno korespondenčním řešením 
(tzv. jednání per rollam). Členové pracovní skupiny se budou mj. podílet na zpracování 
výroční zprávy o stavu zapojení ČR do projektů Twinning a aktivit TAIEX v uplynulém roce, 
která bude ministrem financí každoročně do konce dubna předkládána vládě pro informaci.

Náplní práce a cílem skupiny bude domluvit společný přístup zaručující větší zapojení ČR do 
twinningových projektů a aktivit TAIEX a efektivnější čerpání finančních prostředků z těchto 

8



nástrojů spolupráce. Pracovní skupina identifikuje hlavní překážky většího zapojení do obou 
programů a navrhne způsob, jak je odstranit. 

Hlavním cílem meziresortní pracovní skupiny pro Twinning a TAIEX bude mj.:
 založit platformu pro řešení problematiky nabídek k twinningovým projektům 

předkládaných českými subjekty,
 zlepšit obecnou informovanost o problematice twinningových projektů,
 vytvořit příležitost pro průběžné vzdělávání a výměnu zkušeností zainteresovaných 

pracovníků,
 účinně propojit Národní kontaktní místo pro Twinning a TAIEX s potenciálními 

uchazeči o účast ve výběrových řízení a posílit účinnost působení této sítě v ČR,
 zaměřit se na propagaci českého know-how v zahraničí,
 navrhovat připomínky k novelám twinningových Manuálů pro jednání zástupců NKM 

pro Twinning a TAIEX jednotlivých členských zemí EU s Evropskou komisí. 

Lze předpokládat tyto hlavní výstupy z činnosti pracovní skupiny:
 vytvoření adresáře českých expertů, který bude průběžně aktualizován kontaktními 

osobami pro Twinning na jednotlivých resortech,
 zajištění toku informací až k jednotlivým expertům,
 vytvoření databáze úspěšných i neúspěšných twinningových nabídek ČR a dalších 

materiálů spojených s vedením těchto projektů – tato databáze by měla sloužit ke 
zlepšování podpory českých subjektů i k uchování historické paměti a expertízy NKM 
pro Twinning,

 účast na zpracování každoroční informace o zapojení ČR v  projektech Twinningu a 
TAIEXu v uplynulém roce, která bude zveřejněna na webu Národního kontaktního 
místa pro Twinning a TAIEX a Ministerstva zahraničních věcí,

 zpracování oponentury relevantních resortních předpisů týkajících se administrativy 
twinningových projektů pro jejich následné řešení v rámci pracovní skupiny,

 vzdělávací akce různého zaměření (pro české experty, manažery/koordinátory projektů 
a aktivit, zaměstnance NKM aj.),

 propagační materiály k Twinningu a TAIEXu,
 uspořádání akce na Ministerstvu zahraničních věcí pro velvyslance zemí jihovýchodní 

a východní Evropy a jižního Středomoří v Praze k propagaci českého know-how ve 
vybraných oblastech Twinningu a TAIEXu.

Konkrétní jednání pracovní skupiny se budou zaměřovat zejména na následující 
problematiky:

 twinningový Manuál vydaný Evropskou komisí a jeho závaznost, resp. výklad 
Manuálu v českém právním prostředí,

 twinningová smlouva – náležitosti a závaznost smlouvy,
 finanční toky související s twinningovými projekty – vazby na rozpočtová pravidla;
 otázky odměňování expertů, hospodaření s přijmy z twinningových projektů a jejich 

zdaňování,
 otázky pracovně právní (zejm. cestovní náhrady expertů podle českých předpisů a tzv. 

per diems, zdaňování plateb, uvolňování expertů mateřskou institucí, návrat expertů na 
místo jejich původního administrativního zařazení, zastupitelnost expertů v době jejich 
nepřítomnosti, apod.),

 kapacity institucí uvolňovat experty, 
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 postavení smluvního partnera a smlouva o konsorciu s předkladatelem nabídky.

Resortům bude ponechána volnost, jak formu účasti v rámci Twinningu a TAEIXu pojmou. 
Otázkou k jednání je vytvoření závazného a univerzálně platného metodického pokynu. 
Jednotnost postupů by zřejmě byla překážkou flexibilního přizpůsobení projektu podmínkám 
poskytující instituce, která sama volí, jak se do projektu zapojí, jak odmění své experty a jak 
využije příjmy, které jí ze zapojení plynou. V případě všeobecného konsenzu však může dojít 
i k situaci, kdy bude přístup k řešení problematiky centrální a bude posílena koordinační role 
Národního kontaktního místa pro Twinning a TAIEX na Ministerstvu financí. 
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