Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada – hlavní architekt
v oddělení rozvoje ICT v odboru informačních a komunikačních technologií
v Ministerstvu zemědělství
Č.j.: MZE-54549/2022-11131
V Praze dne 15. 9. 2022

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo ministerský rada – hlavní architekt v oddělení rozvoje ICT
v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
č. 28. Informační a komunikační technologie.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 11. 2022.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
•

Vymezit rozsah pravidel pro řízení architektury,

•

stanovit aktuální a cílové úrovně architektonické kompetence MZe a opatření pro
dosažení cílového stavu,

•

stanovit architektonické úkoly a cíle na základě strategie MZe, eGovernmentu, platných
právních předpisů regulujících činnost/procesy organizace, katalogu zjištěných
požadavků atp.,

•

formulovat vrcholové architektonické principy, které budou následně rozpracovány na
úrovni architektur jednotlivých IS,

•

stanovit pravidla eGovernance architektury MZe – zúčastněné role a orgány (např.
architektonický board), požadované kompetenční profily pro jednotlivé role, pravomoci
a odpovědnosti rolí a orgánů při zajištění governance procesů, postupy ověřování
shody a architektonického dohledu,
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•

stanovit metodický rámec pro tvorbu jednotlivých architektonických artefaktů (např.
zejména stanovení závazných metodik, standardů, notací, referenčních modelů, vč.
referenčních modelů závazných pro služby eGovernmentu atp.), jejich uchování a
správy v kontextu,

•

nést zodpovědnost za architektonickou část Informační koncepce MZe

•

spravuje architektonické úložiště,

•

definuje odpovědnostní rozhraní mezi enterprise architektem a solution architekty;

•

stanovuje pravidla řízení architektonického cyklu (tj. ADM cyklu ve smyslu TOGAF), vč.
vymezení jmenovitých odpovědností za zajištění jednotlivých fází/činností ADM cyklu,
vstupů a výstupů,

•

zajištuje spolupráci MZe s architekty veřejné správy MV - OHA i s ostatními subjekty
veřejné správy, a to na všech úrovní nutných pro vytváření vazeb a definice rozhraní
přesahujících hranice perimetru MZe,

•

pečuje o svůj odborný rozvoj a poskytuje interní školení a mentoring,

•

v souvislosti s vykonávanými činnostmi provádí zpracování osobních údajů v souladu
s platnými právními a vnitřními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů,

•

plnění dalších úkolů vyplývajících z pracovněprávních předpisů, organizačních a
řídících norem MZe a z pokynů nadřízených pracovníků v souladu s výše popsanou
pracovní náplní.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 30. 9. 2022,
tj. v této lhůtě
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada –
hlavní architekt v oddělení rozvoje ICT“.
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Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
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Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní
službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, 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 o státní službě
dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním
občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze
písemné čestné prohlášení o státním občanství2; uvedenou listinu je žadatel v takovém
případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která
jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje
touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat
znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních
roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český
jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě
dokládá písemným čestným prohlášením3;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě
dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. 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.
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Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené,
pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

3

Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
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Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
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Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost
obdobným dokladem o bezúhonnosti5;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském
studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě
dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu
o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském
studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě
doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá
písemným čestným prohlášením7. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28
odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu
zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) zpracování max. 3 stránkového dokumentu pojednávajícího o roli Enterprise architektury
v kontextu řízení velké organizace (cca 1000 zaměstnanců) s vítaným přesahem do
prostředí statní správy a eGovernmentu.
c) motivační dopis
Informace pro žadatele:
Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)
1. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob
provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán
služebním orgánem.
5

Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě 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.

6

Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za
doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
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Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
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2. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto
zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.
3. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,
která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního
poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních
a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES
(tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/
Přílohy ke stažení: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx
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JUDr. Radek Pokorný
v zastoupení státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

Zveřejněno na Úřední desce MZe 15. 9. 2022 do 30. 9. 2022
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