
 

Č. j.: MZDR 34342/2021-2/PER 

*MZDRX01HININ* 
MZDRX01HININ 

Volné služební místo představeného obsazované v režimu pracovního poměru na dobu určitou 

na Ministerstvu zdravotnictví 

Vedoucí oddělení interního auditu (2029) 

Stručná charakteristika vykonávaných činností:  

• provádí auditorskou činnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ; 

• nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém 
ministerstva; 

• sestavuje rizikově zaměřený střednědobý a roční plán interního auditu a předkládá je ke 
schválení ministrovi; 

• předává auditní zprávy o zjištěních z interních auditů ministrovi s  doporučeními k přijetí 
opatření; 

• průběžně kontroluje práci interních auditorů, aby bylo zajištěno, že jsou naplňovány cíle 
auditů; 

• schvaluje programy auditů a auditní zprávy; 

• zpracovává roční zprávy, ve kterých souhrnně uvádí výsledky interního auditu, a předkládá 
je ministrovi; 

• odpovídá za odbornou připravenost interního auditu ; 

• udržuje systém sledování plnění nápravných opatření z provedených interních auditů ; 

• vytváří a aktualizuje metodiku interního auditu; 

• poskytuje konzultační a metodickou pomoc v rámci své působnosti; 

• spolupracuje s externími auditory a ostatními kontrolními orgány; 

• spolupracuje s interními auditory z přímo řízených organizací; 

• spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR pro 
ministerstvo a podřízené služební úřady. 

 
 
Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; 

• způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu 

se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; 

• předložení originálu nebo úředně ověřené kopie negativního lustračního osvědčení podle    

§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., u uchazečů narozených přede dnem 1. prosince 1971;  

• předložení čestného prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 

České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské  republiky,  

u uchazečů narozených přede dnem 1. prosince 1971, formulář naleznete na úřední desce: 

v odkazu Formuláře pro výběrová řízení představených – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz); 

• výkon činností podle § 5 zákona č. 234/20214 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo činností obdobných nejméně po dobu 1 roku v uplynulých 4 letech; 

(Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin např. 

pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, 

které prokazují aktuálně zastávanou pozici.) 

 

 

 

https://www.mzcr.cz/formulare-pro-vyberova-rizeni-predstavenych/


 

 

• dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office);  

• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení; 

• organizační schopnosti a komunikační dovednosti; 

• pečlivost a důslednost; 

• ochotu učit se novým věcem. 

 

 

Nabízíme: 
• pracovní poměr na služebním místě představeného na dobu určitou (po dobu mateřské      

      dovolené, dovolené a rodičovské dovolené); 
• plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 
• platové zařazení v 14. platové třídě (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových 

poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů); 

• osobní ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům; 
• podporu v odborném růstu; 
• průběžné vzdělávání; 

• 5 týdnů dovolené; 
• příspěvek na stravování, možnost stravování v budově ministerstva 
• pružná pracovní doba. 

 

Místo výkonu práce: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. 

Termín nástupu: listopad 2021 

Nabídky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a kopií příslušné listiny dokládající 
výkon činností podle § 5 zákona č. 234/20214 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů  
zasílejte nejpozději do 4. října 2021. Ostatní dokumenty předloží vybraní uchazeči před konáním 
pohovoru. 

Kontakt pro zasílání životopisu, motivačního dopisu a příslušných listin: Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 nebo                                                
e-mailem: vera.votypkova@mzcr.cz, kopie: ivana.nemcova@mzcr.cz 

Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně 
nevybrat žádného uchazeče. 
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