Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální
V Praze 13. 4. 2018
Č.j.: HSHMP 20676/2018
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 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“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo

Rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální

v oboru služby:
-

28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika činností služebního místa:
-

posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru služby 28;

-

komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním
dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními
právními předpisy o ochraně veřejného zdraví

-

zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní
působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně
jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;

-

vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory
veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;

-

zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných
úkolů,

plnění

metodických

pokynů

hlavního

hygienika

včetně

zpracování

a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
-

provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů

nadměrného hluku

a vibrací, jejich řešení a vypracování odborných stanovisek v problematice hluku.
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 15. 5. 2018

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. 4. 2018, tj. v této lhůtě zaslané
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, 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@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný
rada oddělení hygieny obecné a komunální“.
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 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. Obsah a rozsah zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhláškou.
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) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském
studijním programu.
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) resp. též osvědčením o požadované způsobilosti. 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. 1 věta první zákona dokládá příslušnými
listinami, tj . písemným čestným prohlášením. Služební orgán ověří u žadatele vybraného podle
§ 28 odst. 2 nebo 3 splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5.

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis;
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Související dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
čestné prohlášení o státním občanství;
čestné prohlášení o svéprávnosti;
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;
čestné prohlášení o dosaženém vzdělání.

____________________________________________________________________________________________________
Zasláním Vašeho životopisu do výběrového řízení na HSHMP dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jejich uchování v personální databázi HS HMP
za účelem sjednání služebního poměru pro Vaši osobu. Tento souhlas platí po dobu 1 roku od odeslání přihlášky
do výběrového řízení.

RNDr. Jan Jarolímek,
Ph.D., MBA
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