
 

 
Výzva k vyjádření zájmu (není stanovena žádná lhůta) 

 
pro vyslané národní odborníky v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních 

orgánů (ACER) 
 

REF. Č.: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. KDO JSME 

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) je institucí 
Evropské unie (dále jen „EU“), která byla zřízena nařízením (ES) č. 713/2009 a funguje od roku 
2011. Agentura je ústředním subjektem pro liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem 
v EU. 

Účelem agentury je pomáhat národním regulačním orgánům při plnění, na úrovni Unie, 
regulačních úkolů prováděných v členských státech a v případě potřeby jejich činnost 
koordinovat. 

V tomto ohledu agentura: 

a) doplňuje a koordinuje práci národních regulačních orgánů; 

b) podílí se na tvorbě pravidel pro evropské sítě; 

c) za určitých podmínek přijímá závazná individuální rozhodnutí o podmínkách pro přístup 
k přeshraniční infrastruktuře a její provozní bezpečnost, o přeshraničním rozdělování 
nákladů v souvislosti s projekty společného zájmu a o podmínkách a metodikách 
provádění kodexů sítí; 

d) poskytuje poradenství evropským orgánům v otázkách spojených s elektřinou a zemním 
plynem; 

e) sleduje vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem a podává zprávy o svých zjištěních; 

f) sleduje obchodování s velkoobchodními energetickými produkty s cílem zjišťovat 
a odvracet zneužívání trhu a zajišťovat integritu a transparentnost velkoobchodních trhů 
s energií v EU. 

Agentura se v rámci své činnosti zaměřuje zejména na: 

 podporu integrace evropského trhu: zejména prostřednictvím tvorby společných pravidel 
pro sítě a trh i prostřednictvím koordinace regionálních iniciativ, které představují 
konkrétní úsilí účastníků trhu zaměřené na dosažení větší integrace,  

 poskytování poradenství orgánům EU v otázkách transevropské energetické infrastruktury: 
agentura vydává stanoviska k desetiletým plánům rozvoje sítě s cílem zajistit, aby byly 
v souladu s prioritami stanovenými na úrovni EU, a k návrhům seznamů projektů 
společného zájmu,  

 sledování trhů s energiemi: agentura má obecné poslání v podobě sledování trhů na úrovni 
EU a od konce roku 2011 velmi specifickou odpovědnost, pokud jde o dohled nad 
velkoobchodem s energiemi.  



 

 

Agentura v současné době zaměstnává přes 80 zaměstnanců a na rok 2017 má schválený 
rozpočet ve výši 13,3 milionu EUR. Vnitřní strukturu agentury tvoří pět odborů (pro elektřinu, 
zemní plyn, dozor nad trhem a chování na trhu, integritu a transparentnost trhu 
a administrativní odbor) a kancelář ředitele. Organizační schéma agentury naleznete na této 
adrese 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx. 

Agentura sídlí v Lublani (Slovinsko). 

 

2. CO NABÍZÍME 

Agentura nabízí pracovní pozice zkušeným a vysoce motivovaným vyslaným národním 
odborníkům, kteří budou pracovat spolu se zaměstnanci agentury. 

Vyslání odborníků do agentury jsou řízena rozhodnutím agentury ACER AB č. 02/2011 ze dne 
3. března 2011 o pravidlech týkajících se vysílání národních odborníků do Agentury pro 
spolupráci energetických regulačních orgánů. Toto rozhodnutí je k dispozici na internetových 
stránkách agentury. 

Vyslaný národní odborník bude nadále zaměstnán svým zaměstnavatelem. Vyslání nemá tentýž 
status jako zaměstnání, ani nevede k zaměstnání v agentuře. 

Volné pracovní pozice vyslaných národních odborníků v agentuře jsou stanoveny v souladu 
s profily uvedenými v příloze I.  

 

3. KVALIFIKACE 
 
A. Kritéria způsobilosti 
  
Uchazeč by měl splňovat tato základní kritéria: 

1. být zaměstnán ve vnitrostátní, regionální či místní veřejné správě1 nebo v mezivládní 
organizaci2; 

2. mít úroveň vzdělání odpovídající ukončenému vysokoškolskému studiu v délce nejméně 
tří let doloženou diplomem;  

3. mít alespoň tříletou odbornou praxi, která odpovídá inzerovaným profilům;  

4. vyslaný národní odborník by měl po celou dobu vyslání být nadále zaměstnán svým 
zaměstnavatelem, pro kterého pracoval na dobu neurčitou nebo na smluvně určenou dobu 
nejméně 12 měsíců před svým vysláním. 

 

                                                 
1 Veřejnou správou se rozumí veškeré útvary státní správy, a to na ústřední, federální a regionální úrovni, tedy ministerstva, 
útvary vlády a parlamentu, soudy, centrální banky a správní útvary místních orgánů a také decentralizované správní útvary 
státu a těchto orgánů. Z téhož důvodu veřejná správa zahrnuje také regulační orgány uvedené v článku 35 směrnice 2009/72/ES 
a v článku 39 směrnice 2009/73/ES. 
2 V souladu s čl. 2 odst. 3 rozhodnutí č. 02/2011 ze dne 3. března 2011 může ředitel agentury ACER v jednotlivých případech 
povolit vyslání národního odborníka jiným zaměstnavatelem než státní veřejnou správou nebo mezivládní organizací. 



 

B. Kritéria výběru 

5. kvalifikace a pracovní zkušenosti, jak jsou uvedeny v každém jednotlivém profilu; 

6. vynikající písemné i ústní komunikační schopnosti; 

7. schopnost pracovat v týmu a pod tlakem. 
 
C. Jazykové znalosti 
  
Vyslaní národní odborníci musí doložit důkladnou znalost angličtiny (pokud možno na úrovni 
C23) a uspokojivou znalost (na úrovni B2) jiného jazyka Společenství, a to v rozsahu 
nezbytném pro výkon povinností4. 
 

4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Uchazeči mohou podat přihlášku pro kterýkoli z profilů uvedených v příloze I. Obdržené 
přihlášky budou pravidelně vyhodnocovány. 

Pozice vyslaného národního odborníka může být nabízena podle potřeb agentury a dostupnosti 
rozpočtových prostředků: vyslání bude uskutečněno na základě výměny dopisů mezi ředitelem 
agentury ACER a zaměstnavatelem vyslaného národního odborníka.  

 

5. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Agentura uplatňuje politiku rovných příležitostí a přihlášky uchazečů přijímá a nakládá s nimi 
bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický či sociální původ, genetické rysy, mateřský 
jazyk, náboženské vyznání či přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní 
menšině, finanční situaci, místo narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. 

 

6. PODMÍNKY PRO VYSLÁNÍ 

Vyslaní národní odborníci jsou nadále zaměstnáni svým zaměstnavatelem, který jim tudíž 
během vyslání bude nadále vyplácet jejich plat. Vyslaní národní odborníci budou mít po celou 
dobu vyslání nárok na denní a měsíční příspěvek v závislosti na vzdálenosti mezi místem 
původu a místem vyslání a podle ustanovení kapitoly III rozhodnutí agentury ACER č. 02/2011 
ze dne 3. března 2011. 
 

7. OCHRANA ÚDAJŮ 

Přihlášky na pozice vyslaného národního odborníka se uchazečům nevracejí a jsou archivovány 
v agentuře.  

Účelem zpracování osobních údajů, které uchazeči předloží, je utřídění přihlášek s ohledem na 
možný (předběžný) výběr a nábor do agentury. K osobním údajům mají přístup a zpracovávají 

                                                 
3 V souladu se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který je k dispozici na adrese 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/?. 
4 Jazyky EU se rozumí: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, 
irština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, 
rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.   



 

je oprávnění zaměstnanci agentury. V některých případech může agentuře při výběru uchazečů 
pomáhat externí odborník, který bude vázán stejnými zásadami ochrany osobních údajů. 

Agentura dodržuje 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 a řídí se jím. 
Na činnost agentury dohlíží evropský inspektor ochrany údajů, (http://www.edps.europa.eu). 
S dalšími dotazy se uchazeči mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na 
adreseDPO@acer.europa.eu. Vyzýváme uchazeče, aby si přečetli prohlášení o ochraně 
osobních údajů, které vysvětluje, jak agentura zpracovává osobní údaje v souvislosti 
s náborovými a výběrovými řízeními. Naleznou jej na internetových stránkách agentury. 

8. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Aby mohly být přihlášky považovány za platné, musí uchazeči předložit: 

 podrobný životopis v evropském formátu v angličtině,  

 motivační dopis (nejvýše jedna strana) v angličtině s vysvětlením, na jakých pracovních 
pozicích uchazeč získal své znalosti a odbornou praxi,  

 řádně vyplněné čestné prohlášení, které musí zahrnovat potvrzení o podpoře ze strany 
vysílajícího útvaru veřejné správy. 

Přihlášky musí být vyplněné anglicky a zaslány e-mailem na adresu selection-
sne@acer.europa.eu, přičemž v předmětu zprávy je třeba uvést referenční číslo této výzvy 
k vyjádření zájmu. 

Pro usnadnění výběrového řízení bude veškerá komunikace s uchazeči v souvislosti s tímto 
řízením vedena v angličtině. 

Tato výzva k vyjádření zájmu je otevřená, tj. není stanovena žádná uzávěrka pro podání 
přihlášek. 

Bude-li v kterékoli fázi řízení zjištěno, že uchazeč poskytl nepravdivé informace, bude dotčený 
uchazeč z výběrového řízení vyloučen. 
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Příloha I – ACER/SNE/2017/OC 

 

PROFIL A – Oznamování politik, transakcí a základních údajů podle nařízení o integritě 

a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) 
 

a) podílení se na vypracování pokynů agentury ACER k politickým otázkám souvisejícím s nařízením 

REMIT a/nebo k oznamování informací o velkoobchodních energetických produktech a základních údajů 

do informačního systému agentury podle nařízení REMIT;  

 

b) podílení se na posuzování a vypracování doporučení Evropské komisi ohledně aktů v přenesené 

pravomoci a prováděcích aktů podle nařízení REMIT, posuzování a vypracovávání pokynů k uplatňování 

nařízení REMIT pro národní regulační orgány v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení REMIT, vypracovávání 

výročních zpráv pro Evropskou komisi v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení REMIT a k jiným právním či 

politickým otázkám souvisejícím s nařízením REMIT; 

  

c) komunikace a spolupráce s národními regulačními orgány a těmito zúčastněnými subjekty: registrované 

mechanismy oznamování, organizované trhy, sdružení účastníků trhu s energií, ENTO-G, síť ENTSO-E, 

sdružení Gas Infrastructure Europe (GIE) a jakákoli jiná strana provádějící oznamování,  

 

d) odpovědnost za provádění dalších podobných úkolů přidělených vedoucím odboru a/nebo ředitelem nebo 

přispívání k nim. 

 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

 

a) vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, inženýrství nebo v podobném oboru. 

 

 

PROFIL B – Analýza údajů 
 

a) podílení se na vypracování metod agentury v oblasti analýzy údajů; 

 

b) navrhování a tvorba metod analýzy kvality údajů; 

 

c) kódování a vývoj analytických aplikací za použití běžného analytického a statistického softwaru (Excel, 

R, programovací jazyk Alice); 

 

d) vypracovávání dokumentů týkajících se výše uvedených činností, pod dohledem, 

 

e) odpovědnost za provádění dalších podobných úkolů přidělených vedoucím odboru a/nebo ředitelem nebo 

přispívání k nim. 

 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

 

a) vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, inženýrství nebo v podobném oboru; 

 

b) výborné analytické dovednosti a významné zkušenosti se správou a analýzou údajů. 
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PROFIL C – kodexy plynárenských sítí  

(a) vykonávání činností souvisejících s monitorováním zavádění kodexů sítí (vypracovávání zpráv a 

odůvodněných stanovisek, právní obhajoba); 

(b) podpora týmu kodexů sítí při další informační činnosti, jako je vypracovávání zpráv a analýz týkajících 

se podmíněných kapacit, zavádění procesu přírůstků, přezkumu vnitrostátních postupů pro konzultace o 

sazbách a zavádění sazeb; 

(c) podpora činností souvisejících s monitorováním trhu s plynem, a to v souladu s povinnostmi agentury 

v této oblasti, včetně výpočtů, rozvoje a upřesňování ukazatelů dopadu kodexů sítí; 

(d) koordinace a podpora příslušných pracovních skupin agentury, v závislosti na požadavcích vedoucího 

týmu nebo vedoucího odboru pro otázky plynu; 

(e) podpora týmu kodexů sítí při plnění dalších požadovaných úkolů, například při plánování jeho činností; 

(f) odpovědnost za provádění dalších podobných úkolů přidělených vedoucím odboru a/nebo ředitelem nebo 

podílení se na jejich plnění. 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

(a) vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, inženýrství nebo v podobném oboru; 

(b) práce pro vnitrostátní regulační orgán v oblasti energetiky po dobu nejméně tří (3) let před vysláním; 

(c) nejméně pět (5) let odborné praxe. 

 

PROFIL D – elektrická energie  

(a) přispívat k činnostem agentury, pokud jde o přijímání podmínek nebo metodik stanovených podle: 

 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz 

elektroenergetických přenosových soustav, 

 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro 

přidělování kapacity a řízení přetížení, 

 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro 

obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice; 

(b) přispívat k činnostem agentury, pokud jde o zavádění monitorování kodexů sítí a pokynů; 

(c) přispívat k činnostem agentury, pokud jde o zřizování regionálních operačních středisek, ale i 

monitorování a analýzy jejich výkonnosti, jak je uvedeno v článku 43 [přepracovaného znění nařízení 

(ES) č. 714/2009 o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2] a v článku 8 [přepracovaného znění 

nařízení (ES) č. 713/2009 podle návrhu COM(2016) 863/2]; 

(d) podílet se na tvorbě rámcových pokynů, kodexů sítí a pokynů v oblastech m) až p) uvedených v článku 

55 [přepracovaného znění nařízení (ES) č. 714/2009 o elektřině podle návrhu COM(2016) 861/2]. Tyto 

oblasti zahrnují: pravidla pro nediskriminační, transparentní poskytování nefrekvenčních podpůrných 

služeb, včetně regulace napětí v ustáleném stavu, zajištění setrvačnosti, dodávek rychlého jalového 

proudu, schopnosti startu ze tmy, odezvu na straně poptávky, včetně agregace, skladování energie a 

pravidel pro omezování spotřeby; pravidla kybernetické bezpečnosti a pravidla týkající se regionálních 

operačních středisek. 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

(a) vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, inženýrství nebo v podobném oboru; 

(b) nejméně tři (3) roky odborné praxe související s úkoly popsanými v profilu. 
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PROFIL E – dohled nad velkoobchodním trhem s energií  

(a) podílení se na vypracování metod a nástrojů agentury v oblasti dohledu; 

(b) podílení se na vytváření a zavádění modelů monitorování; 

(c) podílení se na kontrole údajů podle nařízení REMIT s cílem odhalit podezřelé tržní chování; 

(d) vypracovávání dokumentů týkajících se výše uvedených činností;  

(e) odpovědnost za provádění dalších podobných úkolů přidělených vedoucím odboru a/nebo ředitelem nebo 

podílení se na jejich plnění. 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

(a) vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, inženýrství, matematika, fyzika nebo výpočetní technika; 

(b) výborné analytické dovednosti a zkušenosti s používáním softwarových nástrojů;  

(c) znalost velkoobchodních trhů s energií a/nebo velkoobchodních energetických produktů,  

(d) programování v alespoň jednom statistickém softwarovém balíčku je výhodou. 

 

PROFIL F – správce / vývojový pracovník pro Sharepoint  

(a) administrace a podpora serverové infrastruktury Sharepoint a služby v oblasti každodenní správy;    

(b) údržba a aktualizace serverů Sharepoint;  

(c) navrhování a údržba pracovních postupů platformy Sharepoint;  

(d) navrhování a správa formulářů pomocí nástrojů Sharepoint Designer a InfoPath;  

(e) správa a údržba infrastruktury serverů Windows; 

(f) odpovědnost za provádění dalších podobných úkolů přidělených vedoucím odboru a/nebo ředitelem nebo 

podílení se na jejich plnění. 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: 

(a) vysokoškolské vzdělání v oboru informačních systémů, inženýrství nebo v podobném oboru; 

(b) rozvinuté dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií – systémy Windows, 

Sharepoint server, vytváření sítí, MS SQL. 

 



 

 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný (podepsaná) 

PŘÍJMENÍ:  

KŘESTNÍ JMÉNO (JMÉNA):  

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ:  

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST:  

 

PROHLAŠUJI, ŽE 

 

  jsem zaměstnán(a) ve vnitrostátní, regionální či místní veřejné správě nebo v mezivládní 

organizaci1, 

  mám úroveň vzdělání odpovídající ukončenému vysokoškolskému studiu v délce nejméně tří 

let doloženou diplomem, 

  mám alespoň tříletou odbornou praxi, která odpovídá profilům inzerovaným v příloze I 

(ref. č. _______), 

  pro svého zaměstnavatele pracuji na dobu neurčitou nebo na smluvně určenou dobu nejméně 

12 měsíců (před vysláním), 

  můj zaměstnavatel moji kandidaturu podporuje (bude mi nadále vyplácet plat, zachová mé 

služební postavení po celou dobu vyslání a nadále bude zodpovědný za všechna má sociální 

práva související se zaměstnáním, zvláště za sociální zabezpečení a důchod). 

 

Místo:  Datum

: 

 Podpis:  

 

                                                 

1 Veřejnou správou se rozumí veškeré útvary státní správy, a to na ústřední, federální a regionální úrovni, tedy 

ministerstva, útvary vlády a parlamentu, soudy, centrální banky a správní útvary místních orgánů a také 

decentralizované správní útvary státu a těchto orgánů. Z téhož důvodu veřejná správa zahrnuje také regulační orgány 

uvedené v článku 35 směrnice 2009/72/ES a v článku 39 směrnice 2009/73/ES. 


