Příloha
usnesení vlády
ze dne 7. prosince 2015 č. 1010

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního
úřadu – předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Vláda stanoví, podle § 186 a ve spojení s § 10 odst.1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě (dále jen „zákon“), předpoklady a požadavky na služební místo vedoucího
služebního úřadu – předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Charakteristika služebního místa:
15. platová třída.
Místo výkonu služby: Praha.
Obory služby: 1. Finance, 9. Zahraniční vztahy a služba, 26. Platy, mzdy a jiné odměny za
práci, 29. Legislativa a právní činnost, 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný
záchranný systém, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 74. Jaderná
bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraní,
75. Ochrana utajovaných informací, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních
vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
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. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze
v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně 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
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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];
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 republiky;
e) 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 pracovně lékařských 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 bezprostředně před konáním
pohovoru;
2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona přílohou usnesení
vlády č…..ze dne…., kterým je:
-

znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající
3. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky
stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy1;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího
jazyka;

-

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s technickým
zaměřením v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
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 bezprostředně před
konáním pohovoru;

1

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července
2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové
kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
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3. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona přílohou usnesení
vlády č…..ze dne….., kterým je
-

způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“
podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení
fyzické osoby alespoň na stupeň utajení „Tajné“. Pokud žadatel nedisponuje
příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena
postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že
podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení
nejpozději před jmenováním na služební místo vedoucího služebního úřadu;

4. 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 vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
5. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712, 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
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§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.
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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 a) 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;
6. je státním zaměstnancem3 a splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 186 odst. 4
zákona, že v uplynulých 5 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu,
územním samosprávném celku, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci
činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné.
Splnění tohoto profesního 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), z nichž je
zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dobu výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona.
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech,
b) motivační dopis,
c)

písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran4 na téma „Koncepce řízení
a klíčové úkoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“.
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Za státního zaměstnance se pro účely výběrového řízení považuje i stávající zaměstnanec ve
služebním úřadu, který doloží, že splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru podle § 190
a násl. zákona, tj. doloží nad rámec standardních náležitostí též doklad o tom, že podal žádost o přijetí
do služebního poměru, že místo, na které žádá o přijetí do služebního poměru, je systemizováno jako
místo služební a dále doklad prokazující, že je ve služebním úřadu v pracovním poměru.
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Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných
textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.
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