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Чехія – держава на території Європи, що межує на півночі і заході з
Німеччиною, на північному сході – з Польщею, на південному сході – зі
Словаччиною, на півдні – з Австрією. До складу сучасної Чехії входять історичні
області Богемія; історична провінція в Європі між Сілезією, Моравією,
Австрією, Баварією та Саксонією, Моравія та Чеська Сілезія . У минулому
Королівство Богемія було ядром Земель Богемської Корони.
Площа держави – 78864 км². Населення Чехії – 10,644 млн осіб (2015)
Столиця країни – Прага. Територія Чехії витягнута з заходу на схід на 491
км, з півночі на південь – 282 км. Протяжність державних кордонів становить
2303 км.
Чеська Республіка – невелика країна, однак має багату і бурхливу історію.
З незапам’ятних часів тут жили і працювали чехи, німці, євреї та словаки, а
також італійські каменярі, французькі торговці і дезертири з армії Наполеона,
активно взаємодіючи між собою. Століттями вони спільно обробляли землю,
створювали витвори мистецтва, якими ми захоплюємося і сьогодні. Саме
завдяки їх винахідливості і майстерності цю маленьку країну прикрашають сотні
старовинних замків, монастирів і навіть цілих міст, що представляють сьогодні
культурні цінності. У Чехії величезна кількість архітектурних пам’яток, а також
найкрасивіших лісів і гір.
Серед усіх посткомуністичних держав Чехія має одну з найбільш
стабільних і успішних економічних систем. Її основою є промисловість
(машинобудування, електротехніка і електроніка, хімія, харчова промисловість і
чорна металургія), будівництво і сфера послуг. Частка сільського і лісового
господарства, а також гірничодобувна промисловість незначна і продовжує
зменшуватися. Грошовою одиницею з 1993 р. є вільно конвертована чеська
крона .
Державна служба Чехії. “Закон про службу державних службовців у
адміністративних установах і про винагороду державних службовців та інших
працівників адміністративних установ” (Закон про службу) (далі – Закон) від 26
квітня 2002 р. регулює правовідносини працівників, які здійснюють державне
управління в державних установах, що є послугою, яку Чеська Республіка надає
громадськості (далі – державні службовці), організаційні аспекти державної
служби (далі – служба), підготовку фізичних осіб до державної служби, службові
відносини державних службовців, які працюють в адміністративних установах,
питання винагороди таких осіб, якщо спеціальним правовим актом не
передбачено інше, процедуру щодо вирішення питань служби, питання
винагороди інших працівників адміністративних установ, а також організаційні
аспекти, які стосуються прийняття на роботу таких працівників. Сфера служби
означає сферу діяльності державної установи або її частини, що витікає зі
спеціального закону, який встановлює його юрисдикцію.

Державний службовець служить на місці служби та у сфері служби, на яку
він був призначений. Уряд визначає у відповідному положенні сфери служби,
що витікають зі спеціальних законів. Якщо тільки службові відносини фізичних
осіб не регулюються спеціальними актами про службові відносини, то фізичні
особи, які відповідають передумовам і вимогам, встановленим Законом, успішно
пройшли підготовку до служби і були призначені на службу відповідно до
Закону для виконання діяльності, визначеної ч. 2 цієї статті, після складення
службової присяги є державними службовцями відповідно до цього Закону.
Служба відповідно до цього закону включає:
– підготовку проектів нормативно-правових актів і забезпечення правової
діяльності адміністративних установ;
– підготовку проектів міжнародних договорів;
– підготовку проектів концепцій і програм;
– управління і спрямування діяльності підпорядкованих адміністративних
установ;
– встановлення та адміністрування інформаційних систем у довіреній
сфері;
– статистичну службу (державну статистику);
– виконання відповідних положень державного бюджету щодо
організаційних управлінь державних організацій і юридичних осіб, за винятком
службової установи, в якій виконується служба;
– захист конфіденційної інформації;
– забезпечення оборони держави;
– захист інтересів Чеської Республіки за кордоном;
– проведення політики субсидій;
– адміністрування проектно-конструкторської роботи;
– прийняття адміністративних рішень;
– здійснення державного контролю та нагляду;
– вирішення організаційних питань служби та управління службовими
відносинами і винагородою державних службовців відповідно до Закону;
– здійснення управління;
– підготовку та складання експертних базових документів по суті для
забезпечення діяльності, за винятком базових документів щодо фізичних мір,
хімічних аналізів чи контролю, порівняння та визначення технічних параметрів.
Отже, кандидат на вакантну посаду державної служби повинен виконувати
зазначені обов'язки та відповідати критеріям прийому на державну службу
Чеської Республіки.
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