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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÉHO 

SLUŽEBNÍHO MÍSTA ODBORNÉHO RADY V ODBORU EKONOMICKO-PROVOZNÍM 

VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE 

V  Praze dne 01.12.2021 

Č.j. KHSSC 62540/2021 

 

Ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 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 o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného 

služebního místa státního zaměstnance - odborného rady (ID SM 292) v odboru ekonomicko-

provozním (správce ICT) - systemizované ve služebním úřadě Krajské hygienické stanici 

Středočeského kraje se sídlem v Praze v oboru služby: 

 informační a komunikační technologie. 

Místem výkonu služby na služebních místech je hl. m. Praha. 

Služba na služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 

Předpokládaným měsícem nástupu do služby na služebních místech je leden 2022. 

Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.  

Popis služebních míst: 

Odborný rada (12. PT) – správce ICT zejména: 

- je zodpovědný za řízení systému managementu informačních bezpečností (fyzické, logické a 

administrativní bezpečnosti a bezpečnosti informací) dle podmínek a požadavků uvedených 

v normách ISO/ IEC 27001 a ISO/ IEC 27002. 

- je zodpovědný za návrh a kontrolu opatření, která plynou ze zákona o kybernetické 

bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. 

- je aktivně zapojen do procesu managementu rizik a provádění aktualizace registru rizik 

v podmínkách KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze v pololetních intervalech 

- připravuje návrhy opatření pro řízení rizik a z toho pramenící požadavky na úpravu 

dokumentace 

- řídí evidenci, řešení a vyhodnocení bezpečnostních incidentů 

- zajišťuje funkcionalitu programového řízení systémů KHS a jejich rozvoj (Přestupky, GDPR, 

Kvalita, Chytrá karanténa) 

- koordinuje procesy řízení kvality v KHS podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 

- spolupracuje s vedoucím oddělení organizačně-provozního a výkonnými pracovníky ICT 

v rámci KHS na 

 správě interních informačních systémů a administrace webových aplikací (hygienické 

registry, elektronická spisová služba, ekonomický, mzdový a personální systém apod.) 

 metodickém usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi 

účastníky, včetně případné spolupráce s externími řešiteli a dodavateli  

 spolupráci v oblasti ICT se zřizovatelem a dalšími státními institucemi 

 součinnosti při stanovení koncepce ICT v oblasti architektury sítí a všech aktivních i 

pasivních prvků 
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Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem může zúčastnit 

žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: 

a. je státním občanem České republiky, občanem jiného 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. Splnění tohoto předpokladu se dokládá 

příslušnou listinou; 

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
1
, 

e. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) 

zákona], tj. nejméně vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými 

listinami, tj. originálem příp. 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; v takovém případě žadatel doloží originál 

nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před 

konáním pohovoru;  

f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným 

prohlášením; služební orgán ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona 

splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5 zákona.     

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis. 

                                                 
1
 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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Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve 

lhůtě do 15. 12. 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 

adresu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 

120 00 Praha 2 nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na 

adresu elektronické pošty služebního úřadu e-podatelna@khsstc.cz nebo prostřednictvím datové 

schránky ID DS: hhcai8e.  

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být 

označena slovy: „Neotvírat“ a „VŘ SPRÁVCE ICT (292)“. Formuláře vztahující se k 

výběrovému řízení jsou k dispozici na: www.khsstc.cz v záložce Volná místa/nabídka služebních 

míst.  

 

 

 

ředitel Krajské hygienické stanice  

Středočeského kraje se sídlem v Praze 
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