Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozpočtu, oddělení financování programů vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_561:
rozpočtový/á analytik/čka v oblasti programového financování, a to na dobu určitou v pracovním
poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Charakteristika pracovní činnosti:
- tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení, modelování a prognózování
makro - ekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové
politiky;
- zajištění systému financování kapitoly 317 (MMR) v oblasti programového financování –
kofinancovaných programů;
- zabezpečení tvorby dokumentace potřebné k poskytování dotací ze státního rozpočtu týkající se
OP Praha – pól růstu ČR, včetně pravidelné aktualizace a administrace činností s tím spojených,
včetně administrace jednotlivých žádostí o části dotace (tranše);
- evidování dat OP Praha – pól růstu ČR v informačním systému IS DIS;
- zpracovávání podkladů pro finanční plánování a tvorbu rozpočtu pro OP Praha – pól růstu ČR;
- spolupráce na řešení problematiky spojené s ukončováním činnosti Regionálních rad, OPPA,
OPPK a OP Praha – pól růstu ČR;
- zpracování analýz a přehledů.
Požadujeme:
- VŠ vzdělání (magisterský stupeň);
- znalost Zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 11/2010 Sb. a dalších souvisejících zákonů;
- ekonomické nebo právní vzdělání (výhodou);
- znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
- samostatnost, spolehlivost;
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou (zastup za MD/RD);
- plný pracovní úvazek;
- místo výkonu práce Praha;
- 5 týdnů dovolené;
- pružnou pracovní dobu;
- příspěvek na stravování v podobě stravenek;
- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová
třída);
- předpokládaný vznik pracovního poměru červen 2022.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
− strukturovaný životopis
− motivační dopis
− doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Bližší informace poskytne Ing. Robert Kujan, tel.: 224 861 677, e-mail: Robert.Kujan@mmr.cz.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
zasílejte do 21. května 2022 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „rozpočtový/á
analytik/čka v oblasti programového financování“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

