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Č. j.: SVS/2016/149950-G 

V Praze dne 06.12.2016  

Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vrchní 
rada – vedoucí oddělení VHS Hovorany Krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy pro Jihomoravský kraj 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení 
na služební místo vrchní rada – vedoucí oddělení VHS Hovorany sekce Krajské veterinární 
správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj v oborech služby „58 – Potravinářská 
výroba a péče o potraviny“, „59 – Veterinární péče“.  

Místem výkonu služby jsou Hovorany. 

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

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

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. - 14. platové třídy (dle získané atestace). 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: 

- organizace a řízení činnosti oddělení VHS Hovorany, 
- odborné veterinární činnosti dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.  

Služební místo je 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 v kategorii třetí (hluk – kategorie faktoru 3, zátěž 
chladem – kategorie faktoru 2, biologičtí činitelé – kategorie faktoru 2, pracovní poloha – kategorie 
faktoru 2).  

 

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]; 
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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; 

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. vysokoškolské 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 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; 

g) žadatel, který není státním občanem České republiky, prokáže znalost českého jazyka 
[§ 25 odst. 2 zákona]; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona ve spojení s vyhláškou č. 175/2015 
Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou 
státními občany České republiky, prokazuje úspěšným vykonáním jazykové zkoušky, která 
ověří znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky; 

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem 
č.   2/2016, č. j. SVS/2016/007443-G, kterým vedoucí služebního úřadu, ústřední ředitel Státní 
veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích 
oddělení a ostatních státních zaměstnanců SVS, kterým je: 

a) odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního 
lékařství nebo veterinární hygieny – ukončené dosaženým titulem MVDr. nebo v obdobné 
oblasti na zahraniční vysoké škole; 

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny 
(vysokoškolský diplom ve veterinárním oboru - MVDr. nebo obdobný zahraniční titul); 

                                                      

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. 
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b) jiný odborný požadavek – atestace I. stupně podle ustanovení § 59 odst. zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči; 

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny 
(vysvědčení/osvědčení); 

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených: 

3. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712, 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 rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení; 

4. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19713, 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 d) 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; 

5. je podle § 58 odst. 3 zákona 

a) státním zaměstnancem vykonávajícím službu ve služebním poměru na dobu neurčitou, 
b) úředníkem územního samosprávného celku, 
c) zaměstnancem regionální rady zařazeným v úřadu regionální rady, 
d) příslušníkem bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař, 
e) vojákem z povolání v důstojnické hodnosti, 
f) akademickým pracovníkem, nebo  
g) osobou, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo 

obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, 

pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 
zákona nebo činnosti obdobné. 

                                                      
2 § 20 zákona č. 451/1991 Sb. 

3 § 20 zákona č. 451/1991 Sb. 
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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). 

K žádosti dále žadatel přiloží: 

a) strukturovaný profesní životopis, 

b) motivační dopis. 

Vzory dokumentů jsou dostupné na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-2015-
verze-2.aspx. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

Bližší informace o služebním místě poskytne: 

Mgr. Eva Zubrová, Ph.D., tel. 541 594 452, e-mail: e.zubrova@svscr.cz.  

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. prosince 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu 
orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého tř. 174, 612 38 Brno, 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.kvsb@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: yq78byg.  

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena 
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo B_ODVHS_HV_01“. 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-2015-verze-2.aspx
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