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OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTU 
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy 

odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy 
obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice 

 
konzultant / konzultantka pro nesrovnalosti  

Kód 2526 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské, případně rodičovské 
dovolené stávající zaměstnankyně. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. 
 
Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro nesrovnalosti s místem výkonu práce 
Praha, v platové třídě1) 12 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; 
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České 

republice, který ovládá český jazyk; 
c) způsobilost k právním úkonům; 
d) bezúhonnost. 

 
Požadované vzdělání 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu  

 
Další požadavky 

• zkušenosti a znalosti v oblasti strukturálních fondů EU  
• zkušenosti a znalosti z ekonomicko-právní oblasti  
• znalost anglického a jednoho dalšího světového jazyka 
• znalost práce na PC (databázové systémy, MS Office) 
• výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu 
• koncepční a analytické schopnosti 

 
Výhodou: 

• znalost zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 
500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, zákon č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

• znalost IS MSC2007 a IS MONIT7+ 
• praxe ve veřejné správě 

                                                 
1) v platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a podle nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
(Základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády. 
Přílohu č. 2 naleznete na www.praha-mesto.cz, v sekci Úřad, rubrika Volná pracovní místa – Informace pro 
uchazeče).  

 

mailto:fon@praha.eu
http://www.praha-mesto.cz/


 
  

 

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evropských fondů 

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 
tel.: 238 00 2552, email: fon@praha.eu 

 

 
 

Náplň práce 
Vyhodnocování čerpání prostředků z Operačního programu Praha – Adaptabilita. 
Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a 
hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy 
vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání 
projektů v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. 
Komplexní metodické a administrativní zajištění finanční administrace projektů 
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu na území hl. m. Prahy v rámci 
Operačního programu Praha – Adaptabilita, zejména: 

− prošetření veškerých podezření na nesrovnalost v rámci projektů podpořených 
z OPPA; 

− zadávání informací o nesrovnalostech do MSC2007; 
− spolupráce při přípravě dokumentů vyhotovovaných ve vazbě na porušení 

rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v znění pozdějších předpisů; 

− spolupráce s příslušným pracovištěm Magistrátu hl. m. Prahy zodpovědným za 
proces vymáhání pohledávek v případech, kdy nedojde k navrácení prostředků 
příjemcem na základě platného rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně; 

− zajišťování koordinace v metodických otázkách týkajících se nesrovnalostí s 
dalšími subjekty zapojenými do čerpání ze strukturálních fondů EU, zejména MF 
a MMR; 

− řízení a hodnocení rizik OPPA, 
− metodická podpora příjemce v průběhu realizace projektů. 

 
 

Nabídky se strukturovaným profesním životopisem zašlete nejpozději dne 15. 5. 2014 na 
adresu:  marketa.bartova@praha.eu  
  
Bližší informace: Mgr. Markéta Bártová, tel.: 236003914 
 
 
V Praze dne 2. 5. 2014    
  
 
           
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně 
některých zákonů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické 
osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem 
stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.   
 
Zasláním Vašeho životopisu dáváte hlavnímu městu Praze - Magistrátu hlavního města Prahy souhlas ke 
zpracování Vašich osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a Váš souhlas lze kdykoliv písemnou 
formou odvolat. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely obsazení daného volného 
pracovního místa. Po splnění účelu zpracování osobních údajů, tj. po obsazení/neobsazení volného 
pracovního místa, budou poskytnuté materiály obsahující osobní údaje neúspěšných zájemců/zájemkyň 
zlikvidovány. 
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