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V Praze dne 12.3.2019

Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo
vedoucí oddělení spisové služby odboru kancelář ústředního ředitele Ústřední
veterinární správy Státní veterinární správy
Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f)
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení spisové služby odboru kancelář
ústředního ředitele Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v oborech služby
Archivnictví a spisová služba; Informační a komunikační technologie.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. květen 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
-

-

komplexně posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností, analyzuje právní a skutkový
stav, zhodnocuje nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace a soulad
s dalšími právními předpisy v oblasti spisové služby a elektronizace úkonů v rámci meziresortního
připomínkového řízení (1.13.2):
o

zpracovává Spisový a Podpisový řád SVS, včetně metodiky k používání zaručeného
elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka,

o

vytváří metodiku poskytování informací prostřednictvím elektronických úředních desek
SVS,

o

vytváří a zpracovává metodické návody a pokyny pro výkon spisové služby a přípravu
archivace v souladu s platnou legislativou v systému SVS;

vytváří standardy a metodiky pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně
jejich bezpečnosti (57.13.2):
o

koordinuje komplexní projekty vývoje elektronického systému spisové služby v systému
SVS (dále jen "e-spis"), zpracovává plány, postupy změn provozu a údržby, zajišťuje
provozní testování, přípravu a realizaci modifikací, včetně zajišťování jejich integrity,
a poskytuje podporu uživatelům,
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o

koordinuje propojení e-spis s dalšími informačními systémy státní správy;

-

koordinuje a usměrňuje spisovou službu a předarchivní péči o dokumenty v systému SVS;

-

metodicky řídí interní školitele e-spis zařazené u KVS SVS;

-

zpracovává plán vzdělávání zaměstnanců SVS a realizuje školení v oblasti spisové služby;

-

vykonává funkci administrátora a zajišťuje pověřování dalších zaměstnanců pro přístup do datové
schránky SVS, jakož i správu dalších datových schránek SVS;

-

je osobou oprávněnou ke komunikaci s certifikační autoritou Postsignum jménem SVS;

-

komplexně zajišťuje funkci administrátora e-spis;

-

komplexně zajišťuje funkci administrátora CzechPOINT@office pro agendu KzMU a rejstříku trestů;

-

v oblasti technické podpory spolupracuje s odborem informačních a komunikačních technologií;

-

řídí a kontroluje výkon služby podřízenými státními zaměstnanci, průběžně hodnotí jejich výkon
služby a aktivně se podílí na jejich služebním hodnocení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými
listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze
podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř.
prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně,
nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako
plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací
certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka;
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo
vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se
dokládá příslušnou listinou. Nestačilo by takto v rámci jednotnosti.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c)

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným
čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje
nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů1, není již povinen výpis z evidence Rejstříku
trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od
Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným
dokladem o bezúhonnosti.2

1

Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

2

Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než
3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž
žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“),
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e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona], tj. vysokoškolské vzdělání (v magisterském studijním programu);
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými
listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání
(vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze
písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě
doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f)

má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným
prohlášením;

Další předpoklady žadatele pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného:
2. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 3, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii
osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b)

evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu,
držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel
o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději
před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

3. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 4, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, o tom, že nebyl:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa
nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické
práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,
s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b)

pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru
národní bezpečnosti,

c)

příslušníkem Lidových milicí,

d)

členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948
nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)

studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole
ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné
bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik
nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a)

strukturovaný profesní životopis,

b)

motivační dopis.

a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
3

§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

4

§ 20 zákona č. 451/1991 Sb
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Vzory dokumentů jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-dovyberoveho-rizeni/. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Bližší informace o služebním místě poskytne:
Mgr. Petr Pejchal, ředitel odboru kancelář ÚŘ, tel.: 227 010 219, e-mail: p.pejchal@svscr.cz.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:
Ing. Lucie Pelichová, odbor personální, tel.: 227 010 177, e-mail: l.pelichova@svscr.cz.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/žádosti
o zařazení na služební místo/ podané ve lhůtě do 22. března 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu
orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní veterinární
správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše
uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem
na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID d2vairv.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení spisové služby
odboru kancelář ÚŘ ÚVS SVS, kód G_ODKUR1_01“.

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
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