
 
 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení 

na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. 

Kamenná, 262 31 Milín 

 
 

Rada instituce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále jen 

SÚJCHBO, v.v.i.) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 2, písm. h) zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, výběrové řízení na obsazení funkce 

ředitele/ ředitelky SÚJCHBO, v.v.i. – s nástupem od 1. 7. 2022. 

 

Požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání magisterského nebo inženýrského typu; 

• alespoň 10 let odborné praxe v některém z oborů působnosti SÚJCHBO, v.v.i dle 

zřizovací listiny;  

• prokazatelné zkušenosti s řízením a řešením výzkumných projektů dle zákona 

č. 130/2002 Sb.; 

• schopnost komunikace v některém ze světových jazyků; 

• splnění podmínek dle ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) až c) a odst. 6 zákona 

č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění; 

• morální bezúhonnost (v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb.). 

 

 

Přihláška musí obsahovat: 

• strukturovaný životopis; 

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a popřípadě i o další dosažené 

odborné kvalifikaci relevantní k činnosti SÚJCHBO, v.v.i.; 

• přehled dosavadní praxe; 

• seznam významných výzkumných a jiných odborných prací, příp. dalších výsledků  

tvůrčí činnosti v oborech působnosti SÚJCHBO, v.v.i.; 

• čestné prohlášení o splnění podmínky dle ustanovení § 17 odst. 4 písm. c) zákona 

č. 341/2005 Sb.;  

• výpis z evidence Rejstříku trestů  o splnění podmínky § 17 odst. 4 písm. b) zákona  

č. 341/2005 Sb.  ne  starším  3 měsíce (v případě u uchazeče, který není státním 

občanem ČR čestné prohlášení dle § 17 odst. 5 uvedeného zákona); 

• čestné prohlášení o splnění podmínek dle § 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.;  

• písemně zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje SÚJCHBO, v.v.i. v oblasti 

odborné, personální a ekonomické v rozsahu do 3 stran formátu A4.  
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Přihláška musí být doručena do sekretariátu v zalepené obálce označené v levém horním rohu 

Výběrové řízení na ředitele/ ředitelku SÚJCHBO, v.v.i. – Neotevírat, osobně nebo poštou, 

nejpozději do 26. 5. 2022 do 12:00 hodin na adresu: 

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. 

k rukám předsedy Rady instituce 

Kamenná 71 

262 31  Milín 

 

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole dne 26. 5. 2022 od 12:30 hodin zástupci 

Rady instituce otevřou doručené obálky s přihláškami do výběrového řízení, zkontrolují zda 

jejich obsah odpovídá výše stanoveným požadavkům a neúplné přihlášky vyřadí. 

 

Kandidáty, jejichž přihláška obsahovala všechny požadované skutečnosti dle výzvy, pozve 

předseda Rady instituce do 2. kola výběrového řízení k osobnímu jednání, které proběhne dne 

3. 6. 2022.  

 

 

 

 

Veškeré informace SÚJCHBO, v.v.i. jsou zveřejněny na stránkách www.sujchbo.cz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


