OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBċROVÉHO ěÍZENÍ
na služební místo ministerského rady
v oddČlení dozoru Liberec;
toto služební místo je zaĜazeno v odboru veĜejné správy, dozoru a kontroly
ý.j.: MV-91993-2/SP-2018
Praha 17. srpna 2018
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán pĜíslušný podle § 10 odst. 1 písm. f)
zákona þ. 234/2014 Sb., o státní službČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“),
vyhlašuje výbČrové Ĝízení na služební místo ministerského rady v oddČlení dozoru
Liberec, ID 17005236, v oborech služby:
33. Systém veĜejné správy

Místem výkonu služby je Liberec.
Služba na tomto služebním místČ bude vykonávána ve služebním pomČru na dobu
neurþitou.
PĜedpokládaným termínem nástupu do služby je listopad 2018.
Služební místo je zaĜazeno podle PĜílohy þ. 1 k zákonu do 12. platové tĜídy.
Na služebním místČ jsou vykonávány zejména následující þinnosti: posuzování obecnČ
závazných vyhlášek obcí (dozorová þinnost); poskytování metodické pomoci územním
samosprávním celkĤm; znalost správního Ĝádu. Pokroþilá znalost MS OFFICE, ASPI, Ĝidiþský
prĤkaz skupiny "B", znalost problematiky veĜejné správy, vzdČlání v oboru Právo nebo
VeĜejná správa jsou výhodou. Služební místo není vhodné pro OZZ/OZP.
Posuzovány budou žádosti1 o pĜijetí do služebního pomČru a zaĜazení na služební místo
nebo žádosti o zaĜazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhĤtČ
do 6. záĜí 2018, tj. v této lhĤtČ zaslané služebnímu orgánu prostĜednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu služebního úĜadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34
Praha 7, P. O. BOX 95, nebo osobnČ podané na podatelnu služebního úĜadu na výše
uvedené adrese. Žádost lze podat rovnČž v elektronické podobČ podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úĜadu posta@mvcr.cz
nebo prostĜednictvím datové schránky ID: krk34e3.
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FormuláĜ žádosti tvoĜí pĜíloha þ. 1 tohoto oznámení.

1

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost vþetnČ požadovaných listin (pĜíloh) musí být
oznaþena slovy: „Neotevírat“ a slovy „VýbČrové Ĝízení na služební místo ministerského
rady v oddČlení dozoru Liberec, odbor veĜejné správy, dozoru a kontroly, ID 17005236,
þ.j.: MV-91993-2/SP-2018“.
VýbČrového Ĝízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem mĤže
zúþastnit žadatel/ka, který:
a) je státním obþanem/státní obþankou ýeské republiky, obþanem/obþankou jiného
þlenského státu Evropské unie nebo obþanem/obþankou státu, který je smluvním
státem Dohody o Evropském hospodáĜském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
SplnČní tohoto pĜedpokladu se podle § 26 odst. 1 vČta první zákona dokládá
pĜíslušnými listinami, tj. prĤkazem totožnosti nebo osvČdþením o státním obþanství.
PĜi podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné þestné
prohlášení o státním obþanství2 popĜ. prostou kopii prĤkazu totožnosti; uvedenou listinu
je žadatel/ka v takovém pĜípadČ povinen doložit následnČ, nejpozdČji pĜed konáním
pohovoru.
Žadatel/ka, který/á není státním obþanem/státní obþankou ýeské republiky, musí
zkouškou u osoby, která jako plnoprávný þlen Asociace jazykových zkušebních
institucí v EvropČ uskuteþĖuje touto asociací certifikovanou zkoušku z þeského jazyka
jako

cizího

jazyka,

prokázat

znalost

þeského

jazyka;

to

neplatí,

doloží-li,

že absolvoval/a alespoĖ po dobu 3 školních rokĤ základní, stĜední nebo vysokou školu,
na kterých byl vyuþovacím jazykem þeský jazyk. SplnČní tohoto pĜedpokladu
se dokládá pĜíslušnou listinou;
b) dosáhl/a vČku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plnČ svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
SplnČní tohoto pĜedpokladu se podle § 26 odst. 1 vČta šestá zákona dokládá
písemným þestným prohlášením3;
d) je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
SplnČní tohoto pĜedpokladu se podle § 26 odst. 1 vČta druhá zákona dokládá výpisem
z evidence RejstĜíku trestĤ, který nesmí být starší než 3 mČsíce. Pokud žadatel/ka
do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ4,


2

Písemné þestné prohlášení o státním obþanství je zahrnuto ve formuláĜi žádosti a bude považováno za
doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní pĜíslušné pole vztahující k tomuto þestnému prohlášení.

3

Písemné þestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláĜi žádosti.

4

Rozsah údajĤ nutných pro obstarání výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ je uveden ve formuláĜi žádosti.
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není již povinen výpis z evidence RejstĜíku trestĤ doložit, neboĢ si ho služební orgán
vyžádá na základČ poskytnutých údajĤ pĜímo od RejstĜíku trestĤ.
Není-li žadatel/ka státním obþanem/obþankou ýeské republiky, je povinen doložit
bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti5;
e) dosáhl/a vzdČlání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona], tj. vysokoškolské vzdČlání získané studiem v magisterském studijním
programu;
SplnČní tohoto pĜedpokladu se podle § 26 odst. 1 vČta první zákona dokládá
pĜíslušnými listinami, tj. originálem nebo úĜednČ ovČĜenou kopií dokladu o dosaženém
vzdČlání vysokoškolského diplomu. PĜi podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona
doložit pouze písemné þestné prohlášení o dosaženém vzdČlání6; uvedenou listinu
lze v takovém pĜípadČ doložit následnČ, nejpozdČji pĜed konáním pohovoru;
f) má potĜebnou zdravotní zpĤsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
SplnČní tohoto pĜedpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným þestným
prohlášením7. U nejvhodnČjšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona
služební orgán ovČĜí splnČní tohoto pĜedpokladu zajištČním vstupní lékaĜské prohlídky
podle zákona o specifických lékaĜských službách.

K žádosti dále žadatel pĜiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) písemnou práci na téma „Motivace žadatele/žadatelky ve vztahu ke služebnímu místu“,
na nČž se hlásí do výbČrového Ĝízenív rozsahu maximálnČ dvou normostranϴ.


5

Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ, který nesmí být starší než
3 mČsíce, osvČdþující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním obþanem, jakož i státy, v nichž
žadatel pobýval v posledních 3 letech nepĜetržitČ po dobu delší než 6 mČsícĤ (dále jen „domovský stát“),
a doložený úĜedním pĜekladem do þeského jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost písemným þestným prohlášením.

6

Písemné þestné prohlášení o dosaženém vzdČlání je zahrnuto ve formuláĜi žádosti a bude považováno za
doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní pĜíslušné pole vztahující k tomuto þestnému prohlášení.

7

Písemné þestné prohlášení o zdravotní zpĤsobilosti je zahrnuto ve formuláĜi žádosti.

8

Tj. 30 ĜádkĤ x 60 znakĤ (celkem 1 800 znakĤ) podle ýSN 01 6910 Úprava dokumentĤ zpracovaných textovými
procesory, vydané ÚĜadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. þervence
2014, úþinné od 1. srpna 2014.
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Bližší informace k vykonávaným þinnostem na služebním místČ Vám poskytne:
Odbor veĜejné správy, dozoru a kontroly
Ing. Jan Fišer, DiS.
tel.: +420 974 816 420
e-mail: jan.fiser@mvcr.cz
Bližší informace k personálním záležitostem Vám poskytne:
Odbor personální
Ing. Milan Petržílek
tel.: +420 974 832 295
e-mail: milan.petrzilek@mvcr.cz

Mgr. JiĜí Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra
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Žádost
o pĜijetí do služebního pomČru a zaĜazení na služební místo ministerského rady
v oddČlení dozoru Liberec
o zaĜazení na služební místo ministerského rady v oddČlení dozoru Liberec1
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
Oznaþení a adresa služebního
orgánu, kterému je žádost
adresována

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
P. O. BOX 95
Praha 7, 170 34

Údaje o žadateli
Jméno(a) a pĜíjmení, titul
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec, þást obce, ulice, þíslo
popisné, PSý, stát
Adresa pro doruþování, pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
Telefonní þíslo3
E-mail nebo ID datové schránky3
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ4
Rodné pĜíjmení
Rodné þíslo
Pohlaví


1

Vyznaþte „Žádost o pĜijetí do služebního pomČru a zaĜazení na služební místo“, pokud dosud nejste ve služebním
pomČru podle zákona o státní službČ. Pokud již jste ve služebním pomČru, vyznaþte „Žádost o zaĜazení na
služební místo“.
2
Místo trvalého pobytu podle § 10 odst. 1 zákona þ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných þíslech
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o evidenci obyvatel), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
3
Nepovinný údaj.
4
Nepovinný údaj. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ,
není již povinen doložit výpis z evidence RejstĜíku trestĤ, neboĢ si ho služební orgán vyžádá na základČ
poskytnutých údajĤ pĜímo od RejstĜíku trestĤ. (Pokud z objektivních dĤvodĤ služební orgán nebude obstarávat
výpis z evidence RejstĜíku trestĤ dálkovým zpĤsobem, tato tabulka vþetnČ poznámky pod þarou þ. 4 se neuvede.)
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Stát narození
Okres narození
Obec narození
Specifikace žádosti

Žádám o pĜijetí do služebního pomČru5 a
zaĜazení na služební místo6 ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
ve služebním úĜadu __________________________________________________________
v odboru ___________________________________________________________________
v oddČlení __________________________________________________________________
ýestné prohlášení7
Pro úþely výbČrového Ĝízení v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 zákona o státní službČ
v návaznosti na povinnost doložit splnČní pĜedpokladu plné svéprávnosti prohlašuji, že jsem podle § 15
odst. 2 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, plnČ svéprávný/á, resp. že má svéprávnost nebyla
soudem omezena.
Pro úþely výbČrového Ĝízení v souladu s v § 25 odst. 1 písm. f) a § 26 odst. 3 zákona o státní službČ
v návaznosti na povinnost doložit splnČní pĜedpokladu potĜebné zdravotní zpĤsobilosti na základČ
znalosti svého zdravotního stavu dále prohlašuji, že mám potĜebnou zdravotní zpĤsobilost k výkonu
služby na pĜedmČtném služebním místČ.
Pro úþely výbČrového Ĝízení v souladu s § 26 odst. 2 v návaznosti na povinnost doložit splnČní
pĜedpokladĤ uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) a e) zákona o státní službČ také prohlašuji, že
jsem státním obþanem/státní obþankou8________________________________________________,
jsem dosáhl/a vzdČlání stanoveného zákonem o státní službČ pro pĜedmČtné služební místo, a to
_______________________________________________________________________________9,

5

Vyznaþte pouze v pĜípadČ, pokud nejste dosud ve služebním pomČru podle zákona o státní službČ.
DoplĖte konkrétní název služebního místa dle oznámení o vyhlášení výbČrového Ĝízení.
7
S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní zpĤsobilosti zaškrtnČte jednotlivČ u každého pĜedpokladu
a doplĖte podle vysvČtlivek, pokud k žádosti nebudete splnČní uvedeného pĜedpokladu dokládat listinou. Tu je
však tĜeba doložit následnČ nejpozdČji pĜed konáním pohovoru.
8
DoplĖte „ýeské republiky“, jste-li obþanem ýeské republiky, nebo celý název jiného þlenského státu Evropské
unie nebo celý název státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodáĜském prostoru (Norsko,
Lichtenštejnsko, Island), jehož jste obþanem. Pokud je v oznámení o vyhlášení výbČrového Ĝízení uvedeno, že
byl podle § 25 odst. 4 zákona o státní službČ na služební místo stanoven požadavek státního obþanství ýeské
republiky, bude žádost osoby, která není státním obþanem ýeské republiky, vyĜazena.
9
DoplĖte podle stupnČ dosaženého vzdČlání - stĜedního vzdČlání s výuþním listem / stĜedního vzdČlání s maturitní
zkouškou / vyššího odborného vzdČlání / vysokoškolského vzdČlání v bakaláĜském studijním programu /
vysokoškolského vzdČlání v magisterském studijním programu.
6
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neboĢ jsem úspČšnČ absolvoval/a studijní program v oboru
_______________________________________________________________________________10
na _____________________________________________________________________________11.
Pouþení: výše uvedená þestná prohlášení o státním obþanství a o dosaženém vzdČlání nahrazují listiny
prokazující splnČní pĜedpokladĤ uvedených § 25 odst. 1 písm. a) a e) zákona o státní službČ pouze pĜi
podání žádosti a žadatel je povinen listiny prokazující splnČní tČchto pĜedpokladĤ (v originále nebo
úĜednČ ovČĜené kopii) doložit následnČ nejpozdČji pĜed konáním pohovoru nebo písemné zkoušky, je-li
konána pĜed pohovorem.
Seznam pĜíloh žádosti
1. Originál, úĜednČ ovČĜená nebo prostá kopie osvČdþení o státním obþanství žadatele [§ 25 odst. 1 písm.
a) ve spojení s § 26 zákona o státní službČ]12
2. Výpis z evidence RejstĜíku trestĤ, který není starší než 3 mČsíce, resp. obdobný doklad
o bezúhonnosti, není-li žadatel/ka státním obþanem/státní obþankou ýeské republiky13 [§ 25 odst. 1
písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona o státní službČ]14
3. Originál, úĜednČ ovČĜená kopie nebo prostá kopie dokladu o dosaženém vzdČlání [§ 25 odst. 1
písm. e) ve spojení s § 26 zákona o státní službČ]15
4. Doklad prokazující znalost þeského jazyka, není-li žadatel/ka státním obþanem/státní obþankou ýeské
republiky nebo doklad prokazující, že se na žadatele/ku vztahuje výjimka z prokazování znalosti
þeského jazyka (§ 25 odst. 2 zákona o státní službČ)16
Další pĜílohy
5. Strukturovaný profesní životopis
6. Motivaþní dopis

10

DoplĖte obor.
DoplĖte název školy.
12
Pokud žadatel nezaškrtne a nedoplní þestné prohlášení o státním obþanství, které je souþástí této žádosti,
popĜ. nedoloží þestné prohlášení na samostatné listinČ, lze þestné prohlášení nahradit doložením prosté kopie
obþanského prĤkazu nebo jiného prĤkazu totožnosti, z nČhož je zĜejmé státní obþanství žadatele. NejpozdČji pĜed
konání pohovoru je tĜeba doložit pĜíslušnou listinu, kterou bude státní obþanství žadatele prokázáno (originál
obþanského prĤkazu nebo jiného prĤkazu totožnosti, popĜ. osvČdþení o státním obþanství).
13
Jde o doklad obdobný výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ, který nesmí být starší než 3 mČsíce, osvČdþující
bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním obþanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval
v posledních 3 letech nepĜetržitČ po dobu delší než 6 mČsícĤ (dále jen „domovský stát“), a doložený úĜedním
pĜekladem do þeského jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným
þestným prohlášením.
Pokud byl podle § 25 odst. 4 zákona o státní službČ na služební místo stanoven požadavek státního obþanství
ýeské republiky, þervenČ vyznaþená slova vþetnČ této poznámky pod þarou se vypustí.
ϭϰ
Pokud žadatel vyplní údaje v þásti „Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ“, výpis
z evidence RejstĜíku trestĤ již nedokládá.
ϭϱ
Pokud žadatel nezaškrtne a nedoplní þestné prohlášení o dosaženém vzdČlání, které je souþástí této žádosti,
popĜ. nedoloží þestné prohlášení na samostatné listinČ, musí již k žádosti doložit originál, úĜednČ ovČĜenou nebo
alespoĖ prostou kopii dokladu o dosaženém vzdČlání. Kriginál anebo úĜednČ ovČĜenou kopii dokladu
o dosaženém vzdČlání je tĜeba doložit nejpozdČji pĜed konáním pohovoru.
ϭϲ
Výjimka z prokazování znalosti þeského jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoĖ po dobu
3 školních rokĤ základní, stĜední nebo vysokou školu, na kterých byl vyuþovacím jazykem þeský jazyk.
11
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7. Písemnou práci na téma „Motivace žadatele/žadatelky ve vztahu ke služebnímu místu“, na nČž se
hlásí do výbČrového Ĝízení v rozsahu maximálnČ dvou normostran .

Žádám o to, aby v souladu s § 6 odst. 2 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, služební
orgán obstaral ze své úĜední evidence tyto doklady17:

Poznámky18

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, dokladech a v pĜílohách jsou pravdivé, aktuální a
úplné.

V

Dne:

Podpis:

___________________________________________________________________________
Záznamy služebního orgánu19
PrĤkaz totožnosti ______________________ 20 þ. ______________________ pĜedložen dne
________________.

Podpis oprávnČné úĜední osoby ______________________
Pouþení pro žadatele/ku:


17

Pokud hodlá žadatel využít žádosti podle § 6 odst. 2 správního Ĝádu, uvede název dokladĤ, které již má služební
orgán k dispozici na základČ své dĜívČjší úĜední þinnosti, jsou-li tyto doklady stále platné (napĜ. pokud se již
žadatel hlásil do výbČrového Ĝízení na jiné služební místo v tomtéž služebním úĜadu a doklady k dĜíve podané
žádosti doložil, nebo pokud žadatel u tohoto služebního úĜadu již pracoval a konkrétní doklady jsou souþástí jeho
dĜívČjšího personálního spisu) – napĜ. doklad o dosaženém vzdČlání.
18
Do poznámky žadatel uvede jiné dĤležité skuteþnosti, které mají dopad na rozhodování žádosti, napĜ. žádost
o povolení kratší služební doby podle § 116 zákona o státní službČ nebo zda zaĜazením na služební místo mĤže
vzniknout situace uvedená v § 43 odst. 1 zákona o státní službČ (kdy státní zamČstnanci, kteĜí jsou sobČ
navzájem osobami blízkými, nesmČjí být zaĜazeni ve službČ tak, aby jeden byl pĜímo podĜízen druhému, nebo
podléhal jeho finanþní nebo úþetní kontrole).
19
KromČ záznamu o pĜedložení prĤkazu totožnosti mĤže jít napĜ. o záznamy o pĜedložení nČkterých originálních
listin, z nichž služební orgán na místČ opatĜil kopie a vrátil je žadateli.
20
Uvećte, o jaký prĤkaz totožnosti se jedná (napĜ. obþanský prĤkaz).
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Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradnČ pro provedení tohoto výbČrového
Ĝízení podle zákona þ. 234/2014 Sb., o státní službČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tedy pro splnČní
úkolu provádČného pĜi výkonu veĜejné moci služebním orgánem.
Povinnost osobní údaje poskytnout a jejich rozsah vyplývá z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona þ.
500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a z § 25 a 26 zákona þ. 234/2014 Sb., o státní
službČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Následkem neposkytnutí požadovaných údajĤ je vyĜazení žádosti
z výbČrového Ĝízení podle § 27 odst. 2 zákona þ. 234/2014 Sb., o státní službČ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen povČĜené úĜední osoby a neposkytují je dalším
pĜíjemcĤm. Poskytnuté osobní údaje jsou souþástí správního spisu výbČrového Ĝízení a jsou v nČm
uloženy po dobu, která je urþena spisovým a skartaþním plánem služebního úĜadu. Máte právo
požadovat pĜístup k osobním údajĤm, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel
provádí zpracování osobních údajĤ, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepĜesné s ohledem na úþel zpracování,
mĤžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se mĤže jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních
údajĤ.
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