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Praha 13. 1. 2020 
 
Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Ministerstvu financí byla dne 6. ledna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„1. - jak se nazývají pracovní posty na odborech a odděleních (tuším, že referent, 
ministerský rada, vrchní ministerský rada...?), 
2. - jaké je třeba mít vzdělání, aby byl někdo zařazen (jmenován) do výše uvedených 
funkcí (vzestupně od nejnižší - např. ministerský rada = maturita nebo VŠ...), 
3. - kolik je na MF ČR v tom či onom služebním postu (tedy ministerský rada, vrchní 
ministerský rada či jiném) zařazeno pracovníků.“ 
 

K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad 1 a 2) 

Požadované informace Vám poskytujeme v níže uvedené tabulce: 

 

Platová 
třída 

Název pozice Požadovaný stupeň vzdělání 

5 referent střední vzdělání s výučním listem 

6 odborný referent střední vzdělání s maturitní zkouškou 

7 odborný referent střední vzdělání s maturitní zkouškou 

8 odborný referent střední vzdělání s maturitní zkouškou 

9 odborný referent nebo 
vrchní referent 

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
vyšší odborné vzdělání 
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10 vrchní referent nebo rada vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský 
studijní program 

11 rada nebo ministerský rada bakalářský nebo magisterský studijní 
program 

12 rada nebo ministerský rada bakalářský nebo magisterský studijní 
program 

13 ministerský rada magisterský studijní program 

14 vrchní ministerský rada magisterský studijní program 

15 vrchní ministerský rada  magisterský studijní program 

16 vrchní ministerský rada magisterský studijní program 

 

Ad 3) 

Název pozice Počet služebních míst 

odborný referent nebo vrchní referent 28 

vrchní referent nebo rada 20 

rada nebo ministerský rada 43 

ministerský rada 251 

vrchní ministerský rada 936 
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