
 

 

Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa ministerský rada oddělení 
metodiky a kontroly střetu zájmů odboru střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti 

 
Č.j.: MSP-121/2017-ORLZ-VŘ/3   
Datum:  20. 9. 2017 

 
Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti ČR jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební 
místa ministerský rada oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů 
 
v oboru služby 29 – legislativa a právní činnost 
 
Místem výkonu služby je Praha. 
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1. 
 
Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je listopad 2017. 
 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. 
 
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 10. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo spravedlnosti ČR, 
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené 
adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 
schránky (ID datové schránky: kq4aawz). 
 
V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec zpracovávat odborná stanoviska, analýzy 
a další koncepční a systémové materiály v oblasti střetu zájmů. Dále přijímat, zpracovávat a vyřizovat 
podněty a sdělení týkající se skutečností, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti zpracovávaných 
údajů evidovaných v registru oznámení. Zajišťovat přijímání a evidenci oznámení dle zákona o střetu zájmů. 
Kontrolovat podání oznámení a jeho obsahovou správnost. Porovnávat údaje v oznámeních veřejných 
funkcionářů s údaji uvedenými v jiných informačních systémech.  
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: 
„Neotvírat“ a slovy „ministerský rada oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů – 121 VŘ“. 
 
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; 
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; 

                                                            
1 Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, 

a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona 

o státní službě tím není dotčena. 



 

 

 
 
 

c) je plně svéprávný;  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným 
prohlášením; 
 

d) je bezúhonný; 
Splnění tohoto předpokladu si podle § 26 odst. 1 věta třetí zákona služební orgán ověří 
prostřednictvím Rejstříku trestů, za tímto účelem je žadatel povinen doložit písemné čestné prohlášení 
o bezúhonnosti. Není-li žadatel státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost dle §26, odst. 
1 věty páté2; 
 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu na vysoké škole. 
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;  
         Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 1 písm. f) dokládá písemným čestným prohlášením při      

podání žádosti. V případě uzavření dohody o výběru nejvhodnějšího uchazeče zajistí služební orgán 
dle § 28 odst. 5 vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických 
zdravotních službách. 

 
 
K žádosti dále žadatel přiloží: 
a) strukturovaný profesní životopis, 
b)  motivační dopis. 
 

 

                                                                                                                                            
 
            Mgr. Jan Lišák 

státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti ČR 
 

 
 
Příloha: Související dokumenty, viz. Seznam souvisejících dokumentů 
 

 

 

                                                            
2 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je 

žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech 

nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním 

překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 

se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. 
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