
 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Na Jízdárně 3162/3, 709 00  Ostrava  

Tel.: 596 651 302, Podatelna3200@fs.mfcr.cz  

Výběrová řízení na volná služební místa se právě vypisují 

Přemýšlíte o práci s jistotami a dlouhodobou perspektivou?  

Přihlaste se do výběrového řízení, finanční úřad má zájem především o absolventy VŠ  včetně  

studentů posledního ročníku magisterského studijního  programu, kteří studium ještě 

neukončili, ale  již  absolvovali bakalářské studium završené státní zkouškou.  

Proč se zajímat o práci na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj právě teď? 

Zvýšení celkového počtu systemizovaných míst o  82 nových služebních  míst předpokládá 

návrh Systemizace služebních míst pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, který 

schválila vláda a bude platit od 1. ledna 2016. Přijímání zaměstnanců na tato místa bude 

probíhat na základě výsledků veřejně  vyhlášených výběrových řízení. Výběrová  řízení již  

jsou vyhlašována. Počet výběrových  řízení, do kterých se zájemce  souběžně  přihlásí, není 

omezen. Neúspěch ve výběrovém řízení na konkrétní služební místo by neměl uchazeče  

o práci odradit od účasti  v dalších vyhlášených  výběrových řízeních.   

Jak získat informace? 

Informace o vyhlášených výběrových řízeních se zveřejňují na úředních deskách. Nejrychleji 

lze informace vyhledat na www.financnisprava.cz v záložce Finanční správa, volba Nabídka 

zaměstnání. Ve vyhledávači je nutno v dotazu na orgán  Finanční správy  zvolit  Finanční 

úřad pro Moravskoslezský kraj.  Poté se zobrazí všechna aktuální Oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení s potřenými  podrobnostmi.  

Co pro uchazeče znamená pojem „služební místo“? 

 Pokud  zájemce úspěšně projde výběrovým řízením a ředitelem finančního úřadu  bude 

rozhodnuto o jeho přijetí  do služebního poměru, řídí se  práva a povinnosti přijatého 

zaměstnance mimo jiné zákonem  č. 234/2014 Sb.,  o státní službě.  

Co finanční  úřad nabízí zaměstnancům? 

Zajímavou práci v oblasti správy daní,  ucelený systém vzdělávání ve vlastních vzdělávacích 

zařízeních, zkušené kolektivy zaměstnanců,  plat dle stanovených platových tříd, benefity 

dané zákonem o státní službě (např.  možnost čerpání služebního volna na individuální 

vzdělávání),  zaměstnanecké benefity dle uzavřené kolektivní smlouvy (příspěvky na 

stravenky, možnost čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb, účast na resortních  

sportovních hrách i sportovních akcích finančního úřadu).  

Co je výhodou uchazeče o zaměstnání? 

Vzdělání ekonomického nebo právního zaměření (není podmínkou), logické myšlení, 

výborná schopnost komunikace, dobrá znalost práce s PC, dobrý písemný projev, 

samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita, schopnost stále se učit, nadšení pro nové věci. 

                                                                                          

http://www.financnisprava.cz/

