Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor mezinárodních vztahů, oddělení evropského a mezinárodního
práva, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové
řízení na pozici MMR_147: referent/ka oddělení evropského a mezinárodního práva (OP
TP/SR) a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Charakteristika pracovní činnosti:
- Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti
v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů
- Podílení se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro programové období
2014-2020 a programové období 2021-2027, koordinačního a metodického orgánu
odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti
- Spolupráce s věcně příslušnými útvary na řešení právních a legislativních problémů
související s čerpáním zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
- Spolupráce na identifikaci rizikových faktorů v legislativní oblasti ovlivňujících implementaci
Dohody o partnerství, navrhování nápravných opatření a doporučení pro zeefektivnění
implementačního systému
- Podílení se na zajištění obsahové náplně některých pracovních skupin a platforem MMR,
zejména zodpovědnost za organizaci a přípravu platformy PS Legal, a účast na příslušných
jednání
- Podílení se na přípravě podkladů a prezentací pro jednání NOK, tvorba podkladů pro
materiály a dokumenty připravované na úrovni NOK
- Poskytování právních stanovisek, konzultace a poradenství v oblasti fondů EU
- Zajišťování spolupráce s odborem kompatibility Úřadu vlády při zabezpečování procesu
sbližování práva ČR s právem ES podle příslušných usnesení vlády
- Zpracování stanovisek pro ministra/ministyni k návrhům mezinárodních smluv
předložených vládě k projednání a vypracování návrhu konečného stanoviska ministerstva
k návrhům mezinárodních smluv a dalších dokumentů v rámci meziresortního
připomínkového řízení
- Spolupráce s příslušnými útvary MMR na vyjádření, jakým způsobem je v návrhu právního
předpisu vypracovaného ministerstvem promítnut obsah a účel příslušných mezinárodních
smluv (tzv. doložka slučitelnosti a mezinárodními smlouvami)
- Spolupráce na přípravě strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky pro období 2014
-2020 a při přípravě programového období po roce 2020, implementaci Dohody
o partnertsví
Požadujeme:
− VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – zaměření právní
− Znalost anglického jazyka na úrovni jazyka odpovídající alespoň 2. stupni 1
− Orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU (výhodou)
− Znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook
− samostatnost, spolehlivost
− trestní bezúhonnost
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou/rodičovskou dovolenou
− plný pracovní úvazek
− místo výkonu práce Praha
− 5 týdnů dovolené
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(14. platová třída)
− příspěvek na stravování v podobě stravenek
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
1

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2019 ze dne 3. září 2019,
kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace
zaměstnanců ve správních úřadech.

−
−
−

pružnou pracovní dobu
pozice vhodná i pro absolventy
předpokládaný vznik pracovního poměru 1. květen 2021

Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
− strukturovaný životopis
− motivační dopis
− kopie dokladu prokazující znalost anglického jazyka 2. stupně
− kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém
řízení.
Bližší informace
tel: 234 151 720.

poskytne

Mgr.

Denisa

Bornová,

e-mail:

Denisa.Bornova@mmr.cz,

Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopie znalosti AJ jazyka, kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte, prosím, do 23. dubna 2021 na e-mail
zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent/ka odd. evropského a mezinárodního
práva“).
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.

