
POSTUPY PRO PŘEZKUM A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
 
1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
 
Pokud se domníváte, že v kterékoli fázi výběrového řízení došlo k chybě nebo že úřad EPSO 
nepostupoval spravedlivě nebo že nedodržel pravidla, jimiž se dané výběrové řízení řídí, a že tím byly 
dotčeny vaše zájmy, můžete uplatnit následující opravné prostředky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v 
následující tabulce: 
 

Postup Kontaktní místo Lhůta1 

1. Podání žádosti o přezkum  Prostřednictvím kontaktní 
internetové stránky úřadu EPSO  
 

10 kalendářních dnů 

2. Předložení správní stížnosti 
podle čl. 90 odst. 2 služebního 
řádu úředníků Evropské unie a 
pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců2 

Buď poštou na adresu úřadu 
EPSO: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
C-25, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
nebo prostřednictvím kontaktní 
internetové stránky úřadu EPSO 

3 měsíce 

Po druhé etapě (první etapa je nepovinná) máte možnost: 
3. Je-li vaše stížnost zamítnuta 
výslovně nebo konkludentně, 
můžete podat žádost o soudní 
přezkum podle článku 270 
Smlouvy o fungování Evropské 
unie a článku 91 služebního 
řádu3. 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 měsíce 

 
Stejně jako každý občan Evropské unie můžete podat stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv: 
 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCIE4 

 

 

 

 

                                                            
1 Od data zveřejnění rozhodnutí na uchazečově účtu EPSO. 
2 Do předmětu dopisu prosím uveďte: referenci výběrového řízení, vaše číslo uchazeče a slova „réclamation article 90, 
paragraphe 2“  (stížnost podle čl. 90 odst. 2). 
3 Podmínky podání opravného prostředku a výpočet lhůt jsou uvedeny na internetových stránkách Soudu pro veřejnou službu 
Evropské unie na adrese http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Upozorňujeme, že podáním stížnosti k veřejnému ochránci práv není přerušena lhůta stanovená v čl. 90 odst. 2 a v článku 91 
služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie pro podání stížnosti nebo opravného prostředku k 
Soudu pro veřejnou službu podle článku 270 Smlouvy o fungování Evropské unie. Také připomínáme, že v souladu s čl. 2 
odst. 4 pravidel a obecných podmínek pro výkon funkce veřejného ochránce práv musí každé stížnosti jemu podané předcházet 
vhodné administrativní kroky uplatněné u dotyčných orgánů a institucí. Více informací o postupu je k dispozici na internetových 
stránkách na adrese: http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. ŽÁDOSTI O NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

 
Žádosti o nápravná opatření nebo o přezkum musí být podány ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode 
dne vykonání zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách úřadu 
EPSO. 

V žádosti musí být bezpodmínečně uvedeno vaše číslo uchazeče a informace nezbytné 
k identifikaci otázky či otázek, které podle vás obsahovaly chyby (např. informace o tom, čeho se 
otázka týkala, nebo číslo otázky), a co nejjasnější vysvětlení povahy údajné chyby.  

Na žádosti doručené po uplynutí lhůty nebo žádosti, které nejsou natolik jasné, aby bylo 
možné určit zpochybněnou otázku či otázky, nebude brán ohled. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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