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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Rada/Odborný rada – Inspektor,
Oddělení terénní inspekce Plzeň,
Odbor terénní inspekce
Č. j.: UKZUZ 172535/2020
Datum: 21. září 2020
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 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

Rada/Odborný rada – Inspektor,
Oddělení terénní inspekce Plzeň,
Odbor terénní inspekce
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“. Pracovní obvod je okr. Tachov, Cheb,
Sokolov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2020 (nebo dle dohody).
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Popis základních činností:
 Dílčí úkony potřebné pro certifikaci osiv a sadby, jako jsou přehlídky množitelských porostů,
vzorkování osiva a sadby;
 kontroly dodavatelů a provozů, kontroly pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů, odběry
kontrolních vzorků;
 kontroly oběhu certifikovaných osiv a sadby;
 dozor nad plněním povinností stanovených profesionálním provozovatelům a dalším osobám na
úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů;
 monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů, základní detekci a diagnostiku ŠO a poruch
a za tím účelem odběr úředních vzorků rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;
 podíl na přípravě podkladů pro řízení o nařizování a rušení mimořádných rostlinolékařských
opatření (MRO) k eradikaci ŠO a proti jejich šíření a pro rozhodnutí o náhradách nákladů a ztrát
provozovatelů v důsledku plnění těchto MRO;
 administrace podkladů k poskytování náhrad nákladů za odborné úkony a odebrané úřední
vzorky;
 zpracování podkladů k návrhům pro zahájení správních řízení o uložení sankce;
 další činnosti související s problematikou osiv, sadby a škodlivých organismů dle aktuálních
požadavků.

1

Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou
zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání
úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní
službě tím není dotčena.
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Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.2:
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; uvedenou listinu je nutné 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 republiky3. Pokud
žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již
povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu [§ 25 odst.
1 písm. e) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá
příslušnými listinami u pohovoru, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém
vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné prohlášení o
dosaženém vzdělání.5
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením
o zdravotní způsobilosti;
2. splňuje požadavky stanovené služebním předpisem služebního orgánu6:
a. odborné zaměření vzdělání – obory zemědělství a lesnictví nebo biologické obory a současně
splňuje podmínku odborné způsobilosti dle § 82 odst. 3 nebo § 83 odst. 1 zákona o rostlinolékařské
péči č. 326/2004 Sb.7
2 Písemná

čestná prohlášení jsou zahrnuty ve formuláři žádosti a budou považovány za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné
pole vztahující ke konkrétnímu čestnému prohlášení.

3

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.
4

Rozsah údajů nutných pro obstarání výpis z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5 Písemné

čestné prohlášené o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne
a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.
6 Služební předpis č. 5/ 2019, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních zaměstnanců Ústředního kontrolního a zkušebního

ústavu zemědělského.
7 §82 (3) Osoba odborně způsobilá k výkonu činností:
a) získala vysokoškolské vzdělání v oblasti Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství,
b) je absolventem programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství,
c) je držitelem vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin,
d) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Rostlinolékařství nebo Ochrany rostlin, nebo
e) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Vinohradnictví, Zahradnictví, Lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů
Zemědělství a lesnictví a zároveň praxi nejméně dva roky v oboru rostlinolékařství, nebo
f) získala osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost zemědělského poradenství pro ochranu rostlin nebo rostlinolékaře 99).
§83 (1) Služební orgán může do služebního poměru přijmout i takovou osobu, která svým vzděláním nesplňuje odbornou způsobilost
uvedenou v § 82 odst. 3, tato osoba bude přijata do služebního poměru na dobu určitou.
§83 (2) Státní zaměstnanec předloží nejpozději do 2 let ode dne vzniku služebního poměru potvrzení o zápisu ke studiu podle § 82 odst. 3,
pokud tam neučiní, jeho služební poměr skončí. Tato situace nastane i tehdy, pokud by své studium ukončil jiným než řádným způsobem.
§83 (3) Po doložení odborné způsobilosti dle § 82 odst. 3 se změní zaměstnancova doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou.
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b. jiný odborný požadavek – držitel řidičského průkazu skupiny B
Splnění jiného odborného požadavku se dokládá prostou kopií uvedeného dokumentu. Splnění
odborného zaměření vzdělání se dokládá čestným prohlášením, originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny, tj. např. vysokoškolským diplomem.
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis.
Posuzovány budou žádosti8 podané ve lhůtě do 23. října 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu
orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 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 podatelna@ukzuz.cz nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: ugbaiq7.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. j.: UKZUZ 172535/2020“.

Ing. Daniel Jurečka
vedoucí služebního úřadu
Vyvěšeno dne: 21.09.2020
Svěšeno dne: 23.10.2020

8 Formulář

žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
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