ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, IČ: 70844844
__________________________________________________________________________________

V Praze, dne 4.12.2018
č. j.: 449/01/18

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na služební místo
Odborného specialisty
v oddělení odborných činností
Předseda Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jakožto služební orgán příslušný
podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném
znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje dne 4. prosince 2018 výběrové řízení na služební místo
odborného specialisty v oddělení odborných činností – odborný rada,
v oborech služby:
č. 34 – Všeobecná vnitřní správa,
č. 39 – Průmysl.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Pro služební
místo se nestanovuje způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s
příslušnými právními předpisy.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené ustanovením § 25 zákona, 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 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, příp. obdobným dokladem o
bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky. Pokud žadatel do
žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již
povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů, neboť si ho služební orgán vyžádá
na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1
písm. e) zákona].
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. 3 zákona dokládá písemným čestným
prohlášením.

2. Splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona
služebním předpisem č. 2 (Systemizace 2018), který stanoví další požadavky pro
služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců v Českém úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva, kterým je:
a) odborně zaměřené vzdělání zbrojně – technického směru.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v daném oboru).
b) je držitel platného řidičského průkazu skupiny B.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný řidičský průkaz).
c) je držitelem platného Vyššího muničního průkazu.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušných listin (platný vyšší muniční průkaz).
d) je držitelem platného zbrojního průkazu skupiny D.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný zbrojní průkaz).

K žádosti dále žadatel přiloží
 strukturovaný profesní životopis,
 motivační dopis,



písemnou práci v rozsahu minimálně 2 normostran na téma „Motivace žadatele ve
vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení1“.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve
lhůtě do 18. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Český úřad pro zkoušení zbraní
a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, nebo osobně podané na podatelnu služebního
úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu
(podatelna@cuzzs.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: j2zaatn).
Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením
§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, taková žádost však bude
posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného specialisty
v oddělní odborných činností“.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace poskytne:
Lenka Vavrušková,
vedoucí oddělení kanceláře úřadu a personální ředitelka,
email: vavruskova@cuzzs.cz,
tel: 284 081 830
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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.

