
1) Pro které zaměstnance (prosím o jméno a pozici, kterou na MF zastávají) je určena jazyková 
výuka, kterou MF poptává zde: 
https://www.gemin.cz/index.php?m=contracts&h=contract&a=dashboard&id=29955& 
state=CLOSED&step=PUB_RES 
 
2) K čemu tito konkrétní zaměstnanci na konkrétních pozicích potřebují jazykové zkoušky,  
ke kterým směřuje výuka jazyka - viz zadávací dokumentace (FCE, CAE, CPE; B1, C1) 
 
3) Má každý zaměstnanec ministerstva nárok na jazykovou výuku hrazenou zaměstnavatelem? 
Pokud ne všichni, tak kteří - jaká jsou kritéria? 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 18.8. 2015 
 
Č. j.: MF-33640/2015/10-4/1522 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Ministerstvo financí obdrželo dne 05. 08. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se 
domáháte poskytnutí následujících informací: 

 
 „1) Pro které zaměstnance (prosím o jméno a pozici, kterou na MF zastávají) je určena 
azyková výuka, kterou MF poptává zde: 
https://www.gemin.cz/index.php?m=contracts&h=contract&a=dashboard&id=29955& 
state=CLOSED&step=PUB_RES 
 
2) K čemu tito konkrétní zaměstnanci na konkrétních pozicích potřebují jazykové zkoušky, ke kterým 
směřuje výuka jazyka - viz zadávací dokumentace (FCE, CAE, CPE; B1, C1) 
 
3) Má každý zaměstnanec ministerstva nárok na jazykovou výuku hrazenou zaměstnavatelem? Pokud 
ne všichni, tak kteří - jaká jsou kritéria?“ 
 
 

K žádosti o informaci pod bodem č. 1 žádosti Ministerstvo financí sděluje následující:  
 
Jazyková výuka je určena pro zaměstnance povinného subjektu zařazené  

na systematizovaných místech dle služebního zákona, která jsou uvedena v přiloženém seznamu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že účastníci se zatím na kurzy nepřihlásili a výuka ještě vůbec neprobíhá, 
nelze říci, kdo ji bude konkrétně navštěvovat – obecně je tedy jazyková výuka určena všem, kdo 
zastávají uvedená funkční místa, jejichž výčet naleznete v přiloženém seznamu. 
 

K žádosti o informaci pod bodem č. 2 žádosti Ministerstvo financí sděluje následující:  
 
Jazykovými zkouškami FCE, CAE, CPE a dalšími jazykovými zkouškami zaměstnanci 

uvedení v přiloženém seznamu (viz předchozí bod) prokazují splnění požadavku jazykové 
kvalifikace – viz pro státní správu závazný seznam standardizovaných jazykových zkoušek, který ve 
svém Věstníku vydává MŠMT. 

 
Jedná se o zaměstnance zařazené na systemizovaných místech vyžadujících aktivní používání 

cizího jazyka, např. příprava návrhů mezinárodních smluv, obhajoba zahraničních zájmů ČR, plnění 
úkolů souvisejících s členstvím ČR v mezinárodních organizacích, orgánech a institucích, koordinace 
a dohled nad využíváním finančních prostředků EU apod. 

 
K žádosti o informaci pod bodem č. 3 žádosti Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
Interní jazyková výuka je umožněna pouze zaměstnancům uvedeným v přiloženém seznamu. 
 
 

 


