
 

 

 

 
 

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém 

období 2007 – 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem. 

 

Chcete se podílet na administraci projektů největšího operačního programu IROP? 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze a 
zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU 

hledá pracovníka do Oddělení právní podpory a kontrol v Praze 

na služební místo obsazované dle § 178 zákona o státní službě osobou v pracovním poměru na dobu 

určitou 

SPECIALISTA KONTROLOR (PRAHA) 

Co u nás budete dělat? 

• Provádět kontrolu procesu administrace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU - 
Operačního programu IROP na krajských odděleních. 

• Podílet se na tvorbě a úpravách metodických postupů při výkonu veřejnosprávních kontrol projektů 
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

• Evidovat žádosti o přezkum a opravná hodnocení, zasílat připomínky k návrhům výsledku 
přezkumné komise. 

• Evidovat a hlásit podezření na nesrovnalosti. 

• Evidovat a sledovat průběh a výsledky auditů a externích kontrol. 

• Evidovat a dle potřeby řešit stížnosti žadatelů a příjemců. 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu; v případě SŠ vzdělání 
s maturitou nutno nahradit vzdělání relevantní praxí v oboru v min. délce trvání 4 a více let 

• Znalost projektového řízení a alespoň základních principů financování ze SF EU 

• Praxi z provádění veřejnosprávních kontrol či daňových kontrol nebo správních činností 

• Dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office), výborná znalost MS Excel 

• Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost 

• Trestní bezúhonnost 
 

Co u Vás dále oceníme? 

• Praxe v přípravě a řízení projektů, znalost principů fungování strukturálních fondů EU 

• Orientace v Zákoně o zadávání veřejných zakázek 

• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 

• Možnost nastoupit v listopadu 2021 nebo dle dohody 

A co za to získáte? 

• Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou státní 
zaměstnankyně na plný pracovní úvazek.  

• Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice. 

• Pět týdnů dovolené, pět dnů indispozičního volna, stravenkový paušál, jazykové kurzy, MultiSport 
kartu nebo Fokus Passy nebo příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. 

• Zajímavou práci v prestižní státní agentuře pro programy EU s pracovištěm v Praze s vlastním 
parkovištěm. 

• Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014 Sb.;13. pl. tř.). 

 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 31.10.2021 emailem na adresu:  

pavla.bursakova@crr.cz (do předmětu uveďte „Specialista kontrolor“). 

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 225 855 288 
                                                                            

Těšíme se na Vás! 
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