
                

 

Č.j.: SVS/2016/059805-G  
V Praze dne 20. 5. 2016 

        

Ústřední ředitel Státní veterinární správy vyhlašuje výběrové řízení              
na obsazení místa ředitele Státního veterinárního ústavu Praha 

 
Pracovní náplň spočívá v organizace a řízení Státního veterinárního ústavu. 
 

Požadujeme: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního 

lékařství nebo veterinární hygieny a ekologie 

 ukončené atestační studium v části specializační  - atestace II. stupně 

 nejméně pětiletou praxi v laboratorní diagnostice  

 zkušenost s řízením pracovních týmů 

 aktivní znalost alespoň 1 cizího světového jazyka  

 znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace 

 schopnost dlouhodobé koncepční práce 

 znalost oborové legislativy 

 schopnost komunikace s odbornou veřejností i s médii 

 

Nabízíme: 

 platové podmínky odpovídající složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 

 standardní zaměstnanecké výhody - 5 týdnů dovolené a stravenky  

 odborné i manažerské vzdělávání 

 jednání a stáže v zahraničí 

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

1) strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, o odborných 

znalostech a dovednostech, příp. publikační či vzdělávací činnosti, 

2) motivační dopis, 

3) písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran na téma „Koncepce rozvoje Státního 

veterinárního ústavu“, 

4) ověřenou kopii dokladu o požadovaném vysokoškolském vzdělání, 

5) ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného atestačního studia, 

6) negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., (nepožaduje se u cizích státních 

příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971),  

7) čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 

Sb., (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971), 



8) výpis z rejstříku trestů. 

Místem výkonu práce je Praha 6 – Lysolaje. 

 

Předpokládaným dnem nástupu do funkce je 1. červenec 2016. 

Pro získání informací ke konání výběrového řízení lze kontaktovat: Mgr. Dagmar Mrkosovou, ředitelku 

odboru personálního, Státní veterinární správa, tel.: 227 010 364, e-mail: d.mrkosova@svscr.cz 

Posuzovány budou přihlášky do výběrového řízení podané ve lhůtě do 10. června 2016, tj. v této lhůtě 

zaslané ústřednímu řediteli Státní veterinární správy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

na adresu Státní veterinární správy, Slezská 7/100, 120 56 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu 

Státní veterinární správy na výše uvedené adrese. Přihlášku 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 přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být 

označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na funkci ředitele Státního veterinárního ústavu 

Praha“. 

 

                                                                                                              
MVDr. Zbyněk Semerád 

ústřední ředitel 
podepsáno elektronicky 
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