
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa 

referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR 
 

 

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci se zaměřením na koordinaci 

pomoci poskytované Českou republikou do regionu Asie.  

 

O České rozvojové agentuře: 

- ČRA je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV), 

zřízená zákonem č. 151/2010 Sb., za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové 

spolupráce (ZRS). 

- ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 490 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a 

realizuje projekty ZRS ve dvanácti partnerských zemích pro ZRS ČR. Hlavními formami 

spolupráce jsou poskytování dotací, organizace veřejných zakázek či rozpočtová opatření.  

- ČRA úzce spolupracuje s MZV a zastupitelskými úřady ČR v partnerských zemích. ČRA 

nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně 

vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí.  

- Více informací o ČRA lze nalézt na www.czda.cz 

 

Pracovní pozice: Identifikace a monitoring - země v regionu Asie: 

Předpokládaná náplň práce referenta/referentky: 

- příprava podkladů pro Ministerstvo zahraničních věcí v rámci programování ZRS; účast 

na tvorbě programů a sektorových programů spolupráce s partnerskými zeměmi v 

regionu Asie; 

- identifikace projektových námětů ve spolupráci s místními partnery a teritoriálně 

příslušným zastupitelským úřadem; oveření identifikovaných návrhů a spolupráce s 

oddělením formulace na převzetí projektů; 

- účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení, případně 

dotačních výběrových řízení; 

- příprava smluv o realizaci projektů s vybranými realizátory a zajišťování průběžného 

kontaktu s realizátory i místními partnery;  

- zajišťování monitoringu projektů ve spolupráci s teritoriálně příslušným zastupitelským 

úřadem a místními partnery, kontrola etapových a ročních zpráv; 

- spolupráce s ostatními donory působícími v partnerských zemích v regionu Asie, včetně podílu na 

koordinaci a dělbě práce v rámci EU; 

- udržování pravidelného kontaktu se všemi relevantními  partnery, včetně zastupitelského 

úřadu partnerské země akreditovaného v ČR; 

- sledování aktuálních trendů, příprava podkladů v rozsahu zpracovávané agendy a plnění 

dalších pokynů vedoucích pracovníků ČRA. 

 

Požadavky kladené na uchazeče: 

- Státní občanství České republiky; Trestní bezúhonnost. 

http://www.czda.cz/


- Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním 

programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici. 

- Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR
1
; znalost 

dalších světových jazyků nebo jazyků partnerských zemí pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci ČR výhodou. 

- Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, projektového cyklu 

řízení projektů či pracovního působení v rozvojových zemích. 

- Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici.  

- Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office). 

 

Platové podmínky podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a souvisejících předpisů (po nástupu 

se předpokládá zařazení v platové třídě T12 a platovém stupni podle délky započitatelné 

praxe).  

 

Počet partnerských zemí v regionu Asie, stejně jako objem na rozvojové aktivity v tomto 

regionu, závisí na rozhodnutí vlády ČR. V tuto chvíli se agenda týká zejména zahraniční 

rozvojové spolupráce s Mongolskem. Vzhledem k uvedenému předpokládáme zpočátku 

pracovní poměr na zkrácený úvazek cca 20 hodin týdne. Po vzájemné dohodě obou stran lze 

nicméně úvazek rozšířit i na další zpracovávané agendy.   

 

Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 4. května 2015; dřívější nebo pozdější nástup dle 

individuální domluvy možný. 

 

Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte  

do 31. března 2015 poštou na adresu: 

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50 Praha 1 – Malá Strana 

 

Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – referent ZRS pro region Asie“. 

 

Kontaktní osobou ČRA pro toto výběrové řízení je Mgr. Kateřina Manová (tel.: 251 108 170, 

email: manova@czda.cz).  

 

Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, 

neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez 

udání důvodu. 

                                                 
1
 viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek na www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-

skolstvi-mladeze-a-telovychovy 
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