
 

Praha, 29. 8. 2022 
Č.j.: MZDR 25102/2022-2/PER 

 
 

Volné služební místo obsazované v režimu pracovního poměru na dobu určitou 
na Ministerstvu zdravotnictví 

 

ministerský rada v oddělení krizové připravenosti (ID 2015) 

Stručná charakteristika vykonávaných činností:  

• agenda vedení rozpočtu a účetnictví oddělení krizové připravenosti; 

• poskytování finančních prostředků na specifické dotace a účely, včetně vedení agendy 
s tím spojené; 

• zajištění činností souvisejících s hospodářskými opatřeními pro krizové stavy v oblasti 
krizového řízení v resortu zdravotnictví;  

• činnost v rámci agendy související s krizovou připraveností Ministerstva zdravotnictví;  

• zpracování připomínek k materiálům v rámci připomínkových řízení;  

• příprava stanovisek k odborným materiálům;  

• plnění dalších úkolů vyplývajících z aktuálních potřeb oddělení krizové připravenosti.  

 

Požadujeme:  

• státní občanství České republiky; 

• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; 

• znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro 
standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy1; 

• u vybraného uchazeče způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň 
stupně utajení „Důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;  

• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office); 

• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení; 

• organizační schopnosti a komunikační dovednosti; 

• pečlivost, důslednost a flexibilnost; 

• ochotu učit se novým věcem.  

 

Nabízíme:  

• pracovní poměr na dobu určitou (po dobu neplaceného volna stávajícího státního 
zaměstnance); 

• plný pracovní úvazek (40 hodin týdně); 

• platové zařazení ve 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. 

 
1 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam 

standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech 



 

 

 

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

Termín nástupu: říjen nebo dle dohody 2022 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději  
do 27. září 2022.  

Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: ČR – Ministerstvo zdravotnictví, 
odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, e-mail: ivana.nemcova@mzcr.cz  

Informace o pracovním místě poskytne: Ing. Jaroslava Hejdová, telefon: +420 224 972 947 

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