OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍ MÍSTO
Správce IKT
kód správní činnosti 2.57.12,

Č. j.: ZÚ-00047/2018-12010
Datum: 8. ledna 2018

Ing. Karel Brázdil, CSc. ředitel Zeměměřického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 162
odst. 2 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“),
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Správce IKT v oboru služby „Informační a komunikační
technologie“.
Místem výkonu služby Sedlčany.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na toto služební místo je 1. dubna 2018 nebo dohodou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy, ID služebního místa
30001675, služební místo dle systemizace poř. č. 287.
Náplň činnosti na služebním místě:
 správa IT – oblast databázového a aplikačního software Oracle,
 systémové specializované činnosti spojené s vývojem projektů informačního systému státního
mapového díla (IS SMD, subsystému informačního systému zeměměřictví) a s příslušným
aplikačním programovým vybavením,
 zajišťování provozního dohledu a údržby databázové části státního mapového díla (IS SMD,
subsystému informačního systému zeměměřictví), včetně havarijních zásahů mimo běžnou
pracovní dobu,
 analýza účinnosti jednotlivých oblastí IS SMD a zpracovávání návrhů opatření a jejich
realizace.
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 zařazení na služební místo (dále jen
„žádost“) podané ve lhůtě do 28. února 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu paní Bc. Miroslava
Voleská, 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).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo (Správce IKT)“.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 bezprostředně
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 Rejstříku trestů,
který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním
občanem České republiky.
Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu v samostatné žádosti (viz související dokumenty uvedené
níže) další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí,
neboť si jej služební orgán vyžádá z evidence Rejstříku trestů sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona],
tj. dosáhl vysokoškolského 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 (vysvědčení o maturitní
zkoušce nebo bakalářský diplom). 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];
K žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo žadatel dále přiloží strukturovaný
profesní životopis, motivační dopis a další požadované dokumenty.
Přílohy:

Požadavky na služební místo
http://www.cuzk.cz/getattachment/3fcd725f-7ed7-439e-9a2b-c73420e55c82/SPRAVCE-IKTZadost_o_prijeti_a_zarazeni-na_sluzebni_misto_zamestnance.doc.aspx?chset=14ef490f-26ed-448f8ee6-e82e964fbe36&disposition=attachment
Bližší informace poskytne:
Bc. Miroslava Voleská
Tel: 284 041 412
email: miroslava.voleska@cuzk.cz
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