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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

na služební místo odborný rada – kontrolor/ka 

 

Č. j.: SFZP 001551/2022 

Praha, 10. ledna 2022 

 

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – kontrolor/ka v Odboru 
veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. v oborech služby: 

• Finance 
• Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční 

a obdobné fondy 
 

Místem výkonu služby je Praha. 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou 
do 31. 12. 2029. 

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. únor 2022. 

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: 

• posuzování zjištěného stavu, při kterém kontrolor primárně ověřuje ekonomickou část 
projektu včetně způsobu vedení účetnictví příjemce ve vztahu k podpořenému projektu 
(při ověřování rozsahu platebních podmínek v návaznosti na zpracovanou projektovou 
dokumentaci kontroluje vedení účetnictví nebo daňové evidence - zákon č. 563/1991 
sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném 
znění, vč. jednoznačné identifikace transakcí souvisejících s podporovanou akcí v rámci 
účetnictví nebo daňové evidence, popřípadě vedení analytické evidence s vazbou 
na konkrétní akci, uzavřené smlouvy ze zadaných veřejných zakázek a navazující shodu 
vlastní realizace s podmínkami z uzavřených závazků), využívá znalostí z oblasti 
dotačních programů zaměřených na ochranu životního prostředí, skutečností 
evidovaných v monitorovacím systému (MS2021+) a dalších možných forem podpor 
v souvislosti s ověřováním možných duplicit financování, řešení střetu zájmů 
a protikorupčních opatření; 

• kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska 
ekonomických, finančních a účetních parametrů, včetně souvisejícího vyhodnocení 
skutečných realizací ve vztahu ke zpracované žádosti, dodržování stanoveného 
předmětu podpor, rozsahu podpořených akcí/žádostí a přínosů pro životní prostředí, 
souladu s legislativou EU (zejména nařízení EU č. 2021/1060 a č. 2021/1056) a ČR; 

• samostatné provádění veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby  
z pozice člena/vedoucího kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
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o finanční kontrole, v platném znění, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), v platném znění; 

• zajištění nezávislého a objektivního přezkoumání správnosti realizace podporovaných 
opatření v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace prováděním kontrolní 
činnosti na místě u příjemců dotací na území ČR; 

• vyhodnocování dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor 
z hlediska stanovených smluvních požadavků veřejných zakázek zadaných v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo s Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek; 

• komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich 
informování o průběhu a výsledku provedených veřejnosprávních kontrol na místě; 

• zpracování ekonomických částí protokolů z prováděných veřejnosprávních kontrol u 
přidělených akcí/žádostí, kdy kontrolor v pozici člena/vedoucího kontrolní skupiny 
odpovídá za závěrečné výstupy z kontrolní činnosti. 

 
Posuzovány budou žádosti1 přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo 
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě  
do 26. ledna 2021 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní fond životního prostředí ČR, 
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu 
na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou 
uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu 
epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky favab6q. 

 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být 
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – 
kontrolor/ka do Odboru veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. (921)“ 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může 
zúčastnit žadatel, který: 

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: 
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie 

nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými 
listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání 
žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním 
občanství2; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, 
nejpozději před konáním pohovoru; 

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako 
plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto 
asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost 
českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků 

 
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení. 
2 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, 

pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 
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základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. 
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.  

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; 

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným 
čestným prohlášením3; 

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem 
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti 
poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen 
výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě 
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.  

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost 
obdobným dokladem o bezúhonnosti5;   

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) 
zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými 
listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání 
(vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit 
pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze v takovém 
případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;   

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným 
prohlášením7. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona 
služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky 
podle zákona o specifických lékařských službách. 

 
Vzhledem k zaměření činnosti na uvedeném služebním místě výhodou: 

• Znalosti vedení účetnictví 
• Znalosti vícezdrojového financování 
• Absolvování vzdělávacích kurzů zaměřených na kontrolu správnosti čerpané finanční 

podpory z ekonomického hlediska 
 

 
3 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 
4 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti. 

5 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 
3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel 
pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený 
úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
písemným čestným prohlášením.  

6 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, 
pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 

7 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 
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Nabízíme:  

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif v rozmezí 27 980 – 41 290 Kč v závislosti 
na počtu let započitatelné praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek  
+ mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů); 

• perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí; 
• možnost dalšího odborného vzdělávání a rozvoje; 
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, 12 dní 

home office/rok, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, 
zaměstnanecké sportovní akce aj.). 

 

K žádosti dále žadatel přiloží: 

a) strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 

 

 
 
 
 
Ing. Jaroslav Blažek 

ředitel Odboru řízení lidských zdrojů SFŽP ČR 
oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Na úřední desce zveřejněno dne: 10. 1. 2022 

Z úřední desky sejmuto dne: 27. 1. 2022 


