
 

Č.j. MZDR 42360/2021-2/PER 

 

Volné služební místo obsazované v režimu pracovního poměru na dobu určitou 

na Ministerstvu zdravotnictví 

Ministerský rada 
v oddělení kontroly I a stížností Praha odboru kontroly (2217) 

Stručná charakteristika vykonávaných činností: 

• následná veřejnosprávní kontrola hospodaření podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční 
kontrole, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v organizacích, jichž je 
Ministerstvo zdravotnictví zřizovatelem, a dále u příjemců veřejné finanční podpory 
poskytnuté ze státního rozpočtu, kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví; 

• zpracování podkladů a informací pro vedení Ministerstva zdravotnictví; 

• zpracování připomínek k materiálům předkládaným útvary k projednání vedením 
Ministerstva zdravotnictví; 

• zpracování připomínek v rámci mezirezortních připomínkových řízení; 

• spolupráce při zajišťování přiměřeného a účinného systému finanční kontroly s orgány 
veřejné správy a Nejvyšším kontrolním úřadem, které se týkají hospodaření přímo řízených 
organizací. 

 
Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo Právo 
a právní věda; 

• 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 dobu určitou v délce 6 měsíců dle zákoníku práce s možností přijetí 

do služebního poměru; 

• plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 

• platové zařazení v 13. 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 (stravenky nebo platební karta); 

• vhodné i pro absolventy. 

Místo výkonu práce: Praha 

Termín nástupu: leden 2022 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do                           
8. prosince 2021. 

Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor 

personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 nebo e-mailem: ivana.nemcova@mzcr.cz, kopie 
na e-mail: sylva.stodulkova@mzcr.cz, veronika.hemzova@mzcr.cz 
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Informace o pracovním poměru poskytne: Mgr. Veronika Hemzová, vedoucí oddělení kontroly 
I a stížností Praha odboru kontroly, tel.: +420 224 972 324. 

Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23. 11. 2021                Svěšeno: 9. 12. 2021 


