
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo  
3.2.1/11 – odborný rada v oddělení hodnocení strojních komponent a materiálů 

 
                                                                                                Č.j.: SÚJB/OOVS/30513/2022 

                                                                                                Datum: 5. 12. 2022 
 
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jako služební orgán příslušný podle  
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 
výběrové řízení na služební místo 3.2.1/11 – odborný rada v oddělení hodnocení strojních 
komponent a materiálů.  
 
v oboru služby: 58 - Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a 
biologických zbraní 
 
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. 2. 2023. 
 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. 
 
Náplň činnosti na služebním místě: Výkon činnosti na služebním místě bude zejména činnost 
inspektora jaderné bezpečnosti v oblasti deterministického či pravděpodobnostního 
hodnocení jaderných zařízení a jejich jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent v různých 
fázích životního cyklu. Cílem práce bude kontrola a hodnocení, zda jsou držiteli povolení 
plněny požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a jeho prováděcích právních 
předpisů vztahujících se k příslušné odborné oblasti, např. vyhlášky č. 21/2017 Sb., 329/2017 
Sb., 358/2016 Sb., č. 378/2016 Sb., na jejichž tvorbě se zaměstnanec bude také podílet. Dále 
bude požadováno zajišťování mezinárodní spolupráce v dané odborné oblasti, práce 
v mezinárodních pracovních skupinách, včetně mezinárodních. 
 
Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 31. 12. 2022, tj. v této lhůtě zaslané 
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního 
úřadu Senovážné náměstí 9, 110 00 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@sujb.cz) nebo 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (me7aazb). 
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být 
označena slovy: „NEOTEVÍRAT“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 3.2.1/11 – 
odborný rada v oddělení hodnocení strojních komponent a materiálů“. 
 
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 

                                                           

1
 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, příp. Žádost o zařazení na 

služební místo, je k dispozici na internetovém odkazu: http://www.sujb.cz/o-sujb/volna-mista/. 



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, resp. obdobným dokladem 
o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky. 
Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis 
z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám 
podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné příloze. 
 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) 
zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v 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). 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 dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní 
způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona 
služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky 
podle zákona o specifických lékařských službách; 
 

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem 
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 21/2022 ze dne 22. 9. 2022, 
kterým se stanovují další požadavky služebních a pracovních míst ve Státním úřadu 
pro jadernou bezpečnost 
a) podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a výše uvedeného služebního předpisu znalost 

anglického nebo ruského jazyka odpovídající 1. úrovni (stupni) znalosti cizího 
jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené Rozhodnutím Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým 
se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému 
jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;  
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií 
vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího 
jazyka; 
 

b) podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a výše uvedeného služebního předpisu požadavek 
odborného zaměření vzdělání získané vysokoškolským studiem v magisterském 
studijním programu s  technickým nebo přírodovědným zaměřením;  
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; 



 
c) podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a výše uvedeného služebního předpisu jiný 

odborný požadavek potřebný pro výkon služby, a to ŘP skupiny B; 
 

d) podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a výše uvedeného služebního předpisu, kterým je 
„Bezpečnostní způsobilost fyzické osoby“ v souladu se zákonem 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 Dokladu o 
bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo souhlasem s provedením bezpečnostní 
způsobilosti fyzické osoby. Nedoložení této listiny k žádosti není důvodem pro 
vyřazení žádosti z výběrového řízení. 

 
3. Státní zaměstnanec podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona o státní 

službě písemnou žádost o zařazení na služební místo. Jiná osoba podá podle § 24 
odst. 4 zákona o státní službě písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž 
součástí je též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí 
být podána písemně v českém jazyce. 

 
K žádosti dále žadatel doloží: 
- strukturovaný profesní životopis, 
- písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran2 na téma „Motivace žadatele ve 

vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení“. 
 
 
Vzory žádosti a příloh jsou k dispozici na uvedeném internetovém odkazu: 
http://www.sujb.cz/o-sujb/volna-mista/ 
 
 
          Ing. Dana Drábová, Ph.D. 

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
                      bezpečnost  

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 12. 2022 
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2022 
 

                                                           

2 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. 


