
MINISTERSTVO FINANCÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 



HLAVNÍ ČINNOSTI MINISTERSTVA FINANCÍ 

30.11.2017  | 2 

__  DANĚ A CLA 

 

__  STÁTNÍ ROZPOČET 

  

__  HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU 

  

__  NORMOTVORBA V OBLASTI BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ  

 

__  OCHRANA ČR V MEZINÁRODNÍCH ARBITRÁŽÍCH 

 

__  AUDIT A KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY 

 

__  SPRÁVA NÁRODNÍHO FONDU – CERTIFIKACE PŘÍJMŮ Z EU 

 

__  STÁTNÍ DOZOR NAD HAZARDNÍMI HRAMI 

 

__  REALIZACE EKOLOGICKÝCH ZÁVAZKŮ VZNIKLÝCH PŘI PRIVATIZACI 

 

 

 

   

  



MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NA MINISTERSTVU 
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__ Chcete bránit stát v mezinárodních arbitrážích, regulovat hazard nebo připravovat státní rozpočet? 

 

__ Láká vás hospodaření s majetkem státu, práce v auditním orgánu nebo tvorba daňových zákonů?

  

__ Nebo vás zajímá bankovnictví, pojišťovnictví či mezinárodní vztahy a odborná pomoc rozvojovým 

 zemím? 

 

__ Nabízíme pestré možnosti uplatnění především absolventům právních, ekonomických 

 a veřejnosprávních oborů 

 

__ Většina míst se obsazuje podle zákona o státní službě na základě výběrového řízení 

 

__ Aktuální nabídka volných míst je k dispozici na 

 http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf 

 

__ Personální odbor, oddělení výběrová řízení je k dispozici pro jakékoliv dotazy na adrese 

 vyberova.rizeni@mfcr.cz 
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ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 
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__ 5 týdnů řádné dovolené, týden indispozičního volna, 6 dní studijního volna, pružná pracovní doba 

 

__ příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (letos 8000 Kč) na volnočasové aktivity 

 

__ zvýhodněná nabídka dovolené v resortních rekreačních zařízeních, resortní sportovní hry 

 

__ velmi kvalitní, finančně zvýhodněné stravování ve vlastní jídelně vedené zkušeným šéfkuchařem, 

 výborná domácí i mezinárodní kuchyně, ovocný a salátový bar 

 

__    propracovaný systém průběžného vzdělávání a osobního rozvoje včetně udržování již dosažených 

 jazykových dovedností, rozsáhlá knihovna odborné literatury i beletrie 

 

__    zahraniční studijní pobyty a stáže např. v institucích EU 

 

__    podpora slaďování profesního a rodinného života formou zkrácených úvazků, homeoffice a/nebo 

 umístění dětí v dětské skupině Korunka 

 

__    odměny při významných osobních a pracovních výročích, podpora dárcovství krve formou finanční 

 odměny 

 



Salátový bar a Dětská skupina Korunka 
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PŘÍMO ŘÍZENÉ ORGANIZACE 
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__  Pracovní uplatnění nabízí také přímo řízené organizace ministerstva 

   

__ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 

 https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/default.aspx  

  

__ GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 

 http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani 

 

__ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 

 http://www.uzsvm.cz/volna-mista-288-0-85/ 

 

__ STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 

 https://www.stc.cz/kariera.html?p=62 

 

__ STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB, S.P. 

 https://www.spcss.cz/kariera 
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Malebný výhled z kanceláří do Vojanových sadů 
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