plk. gšt. Ing. Vratislav Beran
ředitel Agentury personalistiky AČR

V Praze dne 18. července 2018
Čj. MO 199156/2018-2230
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo vedoucí oddělení obranných
příprav Krajského vojenského velitelství hlavní město
Praha (KSM 302068)
Ředitel Agentury personalistiky AČR jako služební
orgán podle RMO č. 64/2015 Věstníku Působnost
služebních orgánů v personální práci (dále jen „služební
orgán“) vyhlašuje dne 18. července 2018 výběrové řízení
na obsazení služebního místa vedoucí oddělení
obranných příprav Krajského vojenského velitelství
hlavní město Praha (KSM 302068).
Atributy stanovené na služebním místě:
hodnost - major;
kvalifikační předpoklady - vysokoškolské magisterské
vzdělání;
kvalifikační požadavky - kurz pro vyšší důstojníky;
jazykové požadavky, úroveň SLP dle STANAG 6001 anglický jazyk, 2222;
vojenská odbornost - 89 - odbornost bojová pohotovost,
mobilizační plánování a příprava státního území;
stupeň bezpečnostní způsobilosti - DŮVĚRNÉ;
místo výkonu služby - Praha.
Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2018.
Na tomto služebním místě je požadován výkon zejména
těchto činností:
- Řízení oddělení obranných příprav
- Zabezpečení výkonu státní správy v oblasti
mobilizační
přípravy,
bojové
pohotovosti
a odvodního řízení.
- Zabezpečení komplexního řízení a výstavby
jednotky AZ.
- Udržovat součinnost s územními orgány státní
správy a samosprávy a útvary AČR v oblasti plnění
branné povinnosti občany ČR a zabezpečení úkolů
obrany státu.
- Koordinovat zpracování a vyhodnocení plánu
bojové a mobilizační pohotovosti, mobilizačního
plánu a mobilizačního projektu.

Předpoklady a požadavky na služební místo vedoucí
oddělení obranných příprav Krajského vojenského
velitelství hlavní město Praha (KSM 302068):
Výběrového řízení se může zúčastnit jen voják
z povolání, který podal žádost o zařazení do výběrového
řízení (dále jen „žadatel“).
Žadatel musí:
a) být bezúhonný, přičemž splnění toho požadavku
si služební orgán ověří vyžádáním výpisu z evidence
Rejstříku trestů týkající se žadatele,
b) být jmenován do vojenské hodnosti stanovené
na daném služebním místě nebo musí splňovat
podmínky pro jmenování do této vojenské hodnosti
ke dni podání žádosti,
c) být podle posledního služebního hodnocení hodnocen
minimálně velmi dobře, přičemž splnění tohoto
požadavku si služební orgán ověří pořízením výstupu
posledního služebního hodnocení z ISSP,
d) být držitelem osvědčení fyzické osoby stupně utajení
„Důvěrné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, a dále musí
e) splňovat podmínky podle zákona č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federatívni
Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Splnění jazykových požadavků doloží žadatel
osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce na požadovaný
stupeň dle STANAG 6001. Splnění požadavků je možné
doložit i osvědčením o úspěšném vykonání jiné jazykové
zkoušky, pokud odpovídá podle rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-12823/2016
ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam
standardizovaných jazykových zkoušek pro účely
systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních
úřadech (dále jen „seznam standardizovaných
jazykových zkoušek“) předepsanému stupni znalosti
cizího jazyka. V tomto dokumentuje u vybraných jazyků
ke každé úrovni (1 až 3) uveden výčet standardizovaných
jazykových zkoušek, jejichž absolvováním lze dosáhnout
požadované úrovně znalosti cizího jazyka.
Splnění požadavku způsobilosti seznamovat se
s utajovanými informacemi doloží žadatel osvědčením
fyzické osoby stupně utajení „Důvěrné“ podle zákona č.
412/2005 Sb. V případě, že žadatel není držitelem
příslušného osvědčení, musí, pokud bude vybrán jako
nej vhodnější žadatel ke služebnímu zařazení na služební
místo, v souladu s čl. 14 Normativního výnosu
Ministerstva obrany č. 17/2009 Věstníku Postup

při personální práci s osobami, které nesplňují podmínky
přístupu k utajovaným informacím, doložit před vydáním
personálního rozkazu na služební zařazení na služební
místo podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby
příslušného stupně utajení potvrzením NBÚ.
Žadatel narozený přede dnem 1. prosince 1971 má
povinnost k žádosti doložit osvčdčení 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 Federatívni
Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační
zákon“). Pokud v době podání žádosti není žadatel
držitelem tohoto osvědčení a bude vybrán mezi tři
nej úspěšnější žadatele, vyžádá si příslušné osvědčení
služební orgán sám. Žadatel však musí k žádosti doložit
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona.
Vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto
oznámení.
Protože předchozí výběrové řízení bylo zrušeno, budou
do výběru zařazeny žádosti i těch žadatelů,
kteří nesplňují stanovený kvalifikační požadavek - kurz
pro
vyšší
důstojníky,
ale
pouze
v případě,
že do požadovaného kariérového kurzu již byl žadatel
vyslán a studium probíhá.
Splnění předpokladů a požadavků doloží žadatel
originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných
listin. Pokud však žadatel k žádosti doloží pouze prosté
kopie listin, doloží originál nebo ověřenou kopii ještě
před zahájením ústního pohovoru, aby bylo možné kopie
proti originálu nebo úředně ověřené kopie ověřit.
K žádosti žadatel dále přiloží motivační dopis, jehož
obsahem je popis zkušeností z předchozí vojenské služby
a jejich možné využití na služebním místě.
Posuzovány budou žádosti, které žadatelé zašlou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu Agentura personalistiky AČR, náměstí
Svobody 471, 160 01 Praha 6 nebo osobně podají
na výše uvedenou adrese v termínu do 8. srpna 2018.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou
adresu služebního úřadu (epodatelna@army.cz) nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky: hjyaavk).
Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně
požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo
vedoucí oddělení obranných příprav Krajského

vojenského velitelství hlavní
302068)“.
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Bližší informace poskytne:
kpt. Ing. Bc. Jiří Trojánek
Agentura personalistiky AČR
náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6
Tel.:+420 973 225 413
e-mail: Jiri.Trojanek2@SIS.ACR

Ing. Ive) Václavíčet
zásŘipceTčditelř
Agentury persona In štiky

Seznam příloh:
1. Žádost o zařazení do výběrového řízení na služební
místo.
2. Písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3
lustračního zákona.
Přílohy jsou v listinné podobě k dispozici na Agentuře
personalistiky AČR, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha
6, tel. č. 973 216 320. V elektronické podobě jsou
zveřejněny na úřední desce Ministerstva obrany.
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