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Č. j.: SVS/2016/094291-G 

V Praze dne 09.08.2016  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní 
referent – veterinární technik v oddělení VHS Otice v Krajské veterinární správě 
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 
odborný/vrchní referent – veterinární technik v oddělení VHS Otice v Krajské veterinární správě 
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj v oboru služby „59 – Veterinární péče“. 

Místem výkonu služby jsou Otice. 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 

Služební místo s kratší služební dobou, a to v rozsahu 36 hodin týdně, tj. 90 % úvazku. Služební 
doba je rozvržena takto: pondělí 12 h., středa 12 h. a pátek 12 h. 

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 10. 2016. 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. 

Zařazení práce do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, zařazeno do kategorie 2. 
Rizikové faktory: Chemické látky, Hluk, Práce s biologickými činiteli (ostatní infekce). 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: 

- technický výkon veterinární prohlídky jatečných zvířat, 
- zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa, 

včetně odběru vzorků. 

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. 
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prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, 
nejpozději před konáním pohovoru; 

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 republiky1; 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) 
zákona], tj. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými 
listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního 
vysvědčení). 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. 1 věta první zákona dokládá příslušnými 
listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze 
písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě 
doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis. 

Vzory dokumentů jsou dostupné na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-
2.aspx. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

Bližší informace o služebním místě poskytne: 

Ing. Karla Schestagová, e-mail: k.schestagova@svscr.cz, tel.: 596 788 601. 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. 9. 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajská veterinární správa SVS 
pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 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.kvst@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID vc98dh6. 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena 
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo T_ODVHS_OT_06“. 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 
v zastoupení 

                                                      

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

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx
mailto:k.schestagova@svscr.cz
mailto:epodatelna.kvst@svscr.cz


3 

 


		2016-08-09T13:19:35+0200




