Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo
Ředitel Odboru hospodářské správy
kód správní činnosti 2.34.12

Č.j.: ZÚ-00046/2018-12010
Datum: 8. ledna 2018
Ing. Karel Brázdil, CSc. ředitel Zeměměřického úřadu 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 výběrové řízení na služební místo Ředitel Odboru hospodářské správy v oboru služby
„Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace“ a „Veřejné investování a zadávání veřejných
zakázek“.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. března 2018 nebo dohodou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy, ID služebního místa
30001409, služební místo dle systemizace poř. č. 21.
Náplň činnosti na služebním místě:
 zabezpečuje zadávání a vyhodnocení investičních a neinvestičních veřejných zakázek,
 připravuje podklady pro investiční akce a opravy,
 organizuje a zajišťuje správu budov, včetně dodávek el. energie, plynu, tepla a vody, požární
ochrany objektů,
 organizuje provádění oprav, revizí, kontrol, prohlídek a servisních činností,
 řídí útvar dopravy a Velína.
Nabízíme:
 5 týdnů dovolené,
 5 dnů indispozičního volna,
 FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění aj.),
 stravování v závodní jídelně s příspěvkem organizace z FKSP,
 možnost ubytování v zařízení úřadu,
 pružnou pracovní dobu,
 možnost osobního rozvoje v zájmu organizace,
 práce v příjemném kolektivu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu
paní Marie Narovcová, personalista, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha
8, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat
rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické
pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz ) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky: 6yvadsa).
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Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Ředitel Odboru hospodářské správy“.

Výběrového řízení se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
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.
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 evidence
Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné
k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, 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;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona],
tj. dosáhl 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 bezprostředně
před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění
tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských
službách;
g) ve druhém kole se výběrového řízení může zúčastnit (§ 57 odst. 5) státní zaměstnanec; vedoucí
úředník územního samosprávného celku; vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu
regionální rady; vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně
ve služební hodnosti vrchní komisař; voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka; úředník
Evropské unie, který řídí jiné úředníky; zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné
zaměstnance; akademický pracovník, který je alespoň odborným asistentem, nebo vedoucí
zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny
nebo Kanceláři Senátu, pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním
úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, bezpečnostním
sboru, ozbrojených silách České republiky, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké
škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako
uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti
obdobné.
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Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou
kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem,
nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona:
Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a Služebním předpisem ZÚ
č. 5/2017, kterým je
 odborné zaměření vzdělání - „magisterský studijní program v oboru stavebním, právním,
technickém“.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny
(vysokoškolský diplom v oboru stavebním, právním nebo technickém).

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
1)
je-li narozen přede dnem 1. prosince 19711, 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 vyhodnocením výsledků
výběrového řízení výběrovou komisí;
2)
je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 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 a) 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 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného žadatel dále
přiloží strukturovaný profesní životopis, motivační dopis, požadované dokumenty.
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§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.
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Přílohy: Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného

Požadavky na služební místo
Čestné prohlášení
Bližší informace poskytne:
Marie Narovcová
Tel: 284 041 422
email: marie.narovcova@cuzk.cz

Ing. Karel Brázdil, CSc. v. r.
ředitel Zeměměřického úřadu

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:

08. 01. 2018
22. 01. 2018
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