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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada FM 2278,

v odboru 65  -  Mezinárodní právní služby,
odd. 6501 -  Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic.

Datum: 19. května 2017  
PID: MFCR7XGNER
Č. j.: MF-14078/2017/3005-2

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 

vrchní ministerský rada 2278, v odboru 65 - Mezinárodní právní služby, 

odd. 6501  -  Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby:

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

29. Legislativa a právní činnost

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 září 2017.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Náplň činností:

- zpracovává zásadní komplexní stanoviska k právním předpisům s celostátní 

působností k mezinárodním smlouvám a dalším materiálům včetně stanovisek 

k materiálům ostatních útvarů ministerstva a jiných ministerstev z hlediska uzavřených 

mezinárodních dohod o ochraně investic z mezinárodně právního hlediska,
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 - podílí se na tvorbě strategie pro vedené a očekávané mezinárodní spory vzniklé

 z titulu smluv o podpoře a ochraně investic a na koordinaci probíhajících sporů, včetně 

nezbytné meziresortní koordinace dotčených správních úřadů,

- za MF se podílí na přípravě koncepčních stanovisek k materiálům mezinárodních 

organizací a připravuje podklady pro jednání těchto organizací, připravuje pozice 

ČR k předloženým návrhům z hlediska právního řádu ČR a práva Evropské unie 

a podílí se na jednání o problematice mezinárodních investic v rámci mezinárodních 

organizací 

- OECD, WTO, OSN - UNCTAD, UNCITRAL, UNIDRIOT, Světová banka - ICSID, 

apod.,

 - v souvislosti s řešením mezinárodních sporů vedených proti České republice 

na základě dohod o podpoře a ochraně investic zejména posuzuje oznámení 

zahraničních subjektů týkající se možného porušení příslušné dohody o podpoře 

a ochraně investic ze strany České republiky a oznámení o existenci sporu mezi 

zahraničním subjektem a Českou republikou podle příslušné dohody o podpoře 

a ochraně investic, včetně oprávněnosti nároku zahraničního investora; podílí 

se na posouzení výše uplatňované škody vůči České republice pro účely smírného 

ukončení sporu;

- v souvislosti s řešením mezinárodních sporů vedených proti České republice 

na základě dohod o podpoře a ochraně investic zejména posuzuje a připravuje podklady 

a účastní se na jednáních se zahraničním investorem v rámci lhůty 

pro smírné řešení sporu; připravuje nebo se podílí na přípravě právních dokumentů 

pro smírné ukončení sporu a posuzuje žaloby podané zahraničními subjekty proti České 

republice v rámci zahájeného arbitrážního řízení na základě dohod o podpoře 

a ochraně investic;  podílí se na přípravě podání předkládaných Českou republikou 

v arbitrážním řízení a na koordinaci zvolené strategie České republiky v celém průběhu 

příslušného sporu,
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 - vypracovává právní stanoviska k oznámením zahraničních subjektů ve věci údajného 

porušení dohod o podpoře a ochraně investic pro potřeby ostatních útvarů ministerstva 

a jiných orgánů státní správy,

 - posuzuje právní předpisy a individuální právní akty z hlediska potencionálních 

arbitrážních sporů,

- zpracovává samostatně dotazy právnických a fyzických osob týkající se výkladu 

a použití mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic,

 - posuzuje právní předpisy z hlediska závazků ČR vyplývajících z dohod o ochraně 

a podpoře investic; posuzuje závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v oblasti 

mezinárodní ochrany investic,

 - plní další pracovní úkoly uložené vedoucím oddělení.

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

(dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. června 2017, 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 vrchní 

ministerský rada FM 2278, v odboru 65 - Mezinárodní právní služby,  

odd. 6501 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic“.

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 [ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě]; 
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Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 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 ustanovení § 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 [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

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

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

službě dokládá písemným čestným prohlášením;

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

Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 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; 

Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje (rodné příjmení, 

rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), výpis z evidence Rejstříku 

trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle ustanovení 

§ 26 odst. 1 věty třetí zákona. 

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

[ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 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 

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.
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lze podle ustanovení § 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 [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona 

o státní službě];

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

službě dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. 

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

písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; 

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

o státní službě a  služebním předpisem č. 3/2017 státního tajemníka, kterým se mění 

služební předpis č. 2/2015, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních 

zaměstnanců, ve znění služebního předpisu č. 12/2016:

a) odborné zaměření vzdělání v některém z uvedených oborů – Právo, právní

a veřejnosprávní činnost;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné 

listiny (vysokoškolský diplom v některém z uvedených oborů);

b) úroveň znalosti cizího jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti

cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené usnesením vlády

č. 1542/2005.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií 

vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;

c) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené 

v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.2

2 Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“) 
vydává zaměstnanci zaměstnavatel, žadatel se tedy nemůže prokázat oznámením, které mu bylo vydáno jinou 
organizací. Oznámení se vydává až po přijetí do služebního poměru. Předpokladem pro vydání oznámení je 
svéprávnost – dokládá se prohlášením fyzické osoby o svéprávnosti, plnoletost a bezúhonnost, která se prokazuje 
čistým výpisem z evidence Rejstříku trestů (§ 6 odst. 2 zák. č. 412/2005 Sb.). Pokud se jedná o cizince, ten 



6

K žádosti žadatel dále přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:

Soňa Váňová, DiS.
Odbor 30 – Personální
e-mail: Sona.Vanova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

   Mgr. Jan Sixta
  státní tajemník 

v Ministerstvu financí

prokazuje podmínku bezúhonnosti i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, 
v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší 
3 měsíců od jejich vydání.

mailto:XXX@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/

