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Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán 

podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební 

místo ministerský rada FM 3301, v odboru 17 – Kontrola, 

odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby:

3. – Audit

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu 
neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2016.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, 

která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního 

poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Do doby, než úspěšně vykoná úřednickou 

zkoušku v oboru služby, které je k danému služebnímu místu přiřazeno, bude jí příslušet 

nejnižší platový tarif v platové třídě stanovené pro služební místo, na něž bude zařazena.

Náplň činností:

- celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu finanční kontroly, audit 

zahraničních prostředků, přezkoumávání hospodaření územních samostatných celků 

a dobrovolných svazků obcí ve veřejné správě,

- sestavování plánů přezkoumávání hospodaření u krajů a RRRS, 

- výkon veřejnosprávní kontroly, 

- kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy 

při hospodaření s majetkem státu a ministerstev a dalších organizací v jejich působnosti, 



- vyřizování související korespondence, 

- zpracování návrhu zápisů o výsledku přezkoumávání hospodaření a veřejnosprávní 

kontroly, 

- zpracování dílčích analýz a příprava podkladů pro stanoviska k materiálům do porady 

vedení ministerstva, do vlády a k materiálům jiných ústředních správních úřadů v souvislosti 

s výkonem veřejnosprávní kontroly.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo 

(dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. září  2016, tj. v této lhůtě zaslané státnímu 

tajemníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, 

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu 

služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě 

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního 

úřadu podatelna@mfcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky 

služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být 

označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský 
rada FM 3301, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1701 – Regionální pracoviště“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem 
o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské 
unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá 

příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. 

Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné 

čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou 

listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním 

pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá 

písemným čestným prohlášením;



d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá 

výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem 

o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [§ 25 

odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá 

příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém 

vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona 

o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou 

listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním 

pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá 

příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze 

podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení 

o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději 

bezprostředně před konáním pohovoru; 

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) a b) zákona o státní 

službě a služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka, kterým se stanoví požadavky 

na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebního předpisu č. 8/2016, kterým je:

a) odborné zaměření vzdělání  - Ekonomie, Technické vědy a nauky, Právo, právní 

a veřejnosprávní činnost;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné 

listiny (vysokoškolský diplom).

1 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 
než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž 
žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), 
a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost písemným čestným prohlášením.



K žádosti žadatel dále přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.
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