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Č. j. SZIF/2021/0420484

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ředitel odboru – vrchní rada:
ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti a rozvoje ICT
Generální ředitel, 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 výběrové řízení
na služební místo ředitel odboru – vrchní rada: ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti a rozvoje
ICT.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou
v oborech služby: Informační a komunikační technologie; Veřejné investování a zadávání
veřejných zakázek.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 7. 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti a rozvoje ICT jedná jménem SZIF v záležitostech
spadajících do působnosti jím řízeného odboru. Metodicky řídí rozvoj IS SZIF a definuje
metodické nastavení řízení změn IS SZIF. Definuje metodické nastavení projektového řízení
Fondu na základě obvyklých standardů pro projektové řízení včetně odpovědností jednotlivých
projektových rolí. Realizuje projektové řízení ve Fondu, zajišťuje pro ostatní útvary Fondu
projektové manažery pro realizaci projektů. Zodpovídá za finanční řízení jednotlivých projektů v
oblasti rozvoje IS SZIF. Podílí se na tvorbě strategických a koncepčních dokumentů v oblasti
rozvoje ICT Fondu. Definuje standardy architektury Fondu v oblasti ICT. Zodpovídá za údržbu
architektonických modelů Fondu v oblasti ICT. Definuje standardy integrace IS SZIF na ostatní
informační systémy v návaznosti na platné legislativní předpisy Fondu. Zajišťuje rozvoj a údržbu
externích rozhraní IS SZIF. Definuje nastavení SLA podmínek pro rozvoj IS SZIF včetně externích
rozhraní, zodpovídá za vyhodnocování SLA podmínek v oblastech rozvoje IS SZIF. Zodpovídá za
realizaci analýz budoucího rozvoje a směřování ICT Fondu. Zajišťuje a řídí systém řízení
bezpečnosti informací Fondu (ISMS) a zodpovídá za implementaci opatření stanovených tímto
systémem řízení v rámci Fondu. Zodpovídá za implementaci opatření kybernetické bezpečnosti
a výkon dalších povinností uložených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v
rámci Fondu. Řídí systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO)
v rámci Fondu. Definuje a podílí se na definici postupů a pravidel v oblasti prevence a předcházení
podvodům finančním nesrovnalostem, citlivých míst a protikorupční strategie Fondu a řídí systém
ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, stanovuje základní pravidla
a koncepci ochrany osobních údajů v podmínkách Fondu v návaznosti na požadavky související
legislativy. Komplexně zajišťuje, metodicky vede a koordinuje činnosti v oblasti řízení rizik, s
důrazem na rizika dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, projektová
rizika, bezpečnostní a kybernetická rizika, rizika BOZP a PO a rizika v oblasti ochrany osobních
údajů v rámci Fondu. Řídí, kontroluje a hodnotí práci podřízených v jím řízeném odboru a
odpovídá za jejich činnost a výsledky jejich práce. Řídí, kontroluje a hodnotí plnění úkolů přímo
řízených zaměstnanců.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 10 dnů od vyhlášení výběrového řízení,
tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu služebního úřadu na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33,
Praha 1, 110 00 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@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky (jn2aiqd).
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Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena
slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitel odboru – vrchní rada: ředitel
Odboru kybernetické bezpečnosti a rozvoje ICT (SM/2021/58).“
Výběrového řízení na služební místo ředitel odboru – vrchní rada: ředitel Odboru kybernetické
bezpečnosti a rozvoje ICT, se v souladu se zákonem, může zúčastnit uchazeč, 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)]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými
listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání
žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou
listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,
b) dosáhl věku 18 let,
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se
dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]. Splnění tohoto
předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku
trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební
orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel
státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným
dokladem o bezúhonnosti,
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu (§ 25 odst. 1
písm. e) zákona) v oboru Ekonomie; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní
technika; Informatické obory nebo Speciální a interdisciplinární obory (Stanoveno
služebním předpisem č. 1/2018). Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání
žádosti čestným prohlášením nebo kopií vysokoškolského diplomu a následně,
nejpozději však před konáním pohovoru, předložením originálu vysokoškolského
diplomu,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto
předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením,
2) splňuje jiné požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem
č. 1/2018, kterým je:
a) způsobilost k řízení motorových vozidel skupiny B. Splnění tohoto požadavku se
dokládá při podání žádosti kopií řidičského průkazu a následně, nejpozději však před
konáním pohovoru, předložením originálu řidičského průkazu.
b) znalost anglického jazyka v 1. znalostním stupni pro standardizované jazykové zkoušky
stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Splnění tohoto
požadavku se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením nebo kopií
vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka
a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, předložením originálu nebo
úředně ověřenou kopii vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň
znalosti cizího jazyka.
3) je podle § 57 odst. 3 zákona:
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru
služby, jehož se obsazované služební místo týká,
b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož
obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
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c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň
vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební
místo týká,
d) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné
vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se
obsazované služební místo týká,
e) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
f) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
g) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let v organizační složce
státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě,
instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný
člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo
4) je-li narozen před dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii
osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného
bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní
bezpečnosti.
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč
o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč
povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou
komisí,
5) je-li narozen před dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst.
3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany
Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra
pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické
práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od
1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení
Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po
25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole
ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné
bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických
republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na
těchto školách.
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6) dále k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
a) motivační dopis,
b) strukturovaný profesní životopis,
c) písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran na téma „Řízení změn v
administrativním a kontrolním systému z pohledu akreditované evropské zemědělské
platební agentury“.
7) termín konání osobních pohovorů bude zveřejněn na úřední desce do 30 dnů od snětí tohoto
oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky.

Ing. Martin Šebestyán, MBA
generální ředitel

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 6. 2021
Sňato z úřední desky dne:
Přílohy:
Žádost o přijetí do služebního poměru
Naše organizace si uvědomuje důležitost zajištění ochrany osobních údajů fyzických
osob, jak je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů („GDPR“). Oznámení o ochraně osobních údajů obsahující
veškeré relevantní informace týkající se nakládání s osobními údaji subjektů údajů a
obsahující poučení pro subjekty údajů včetně uchazečů o zaměstnání jsou dostupné
na webových stránkách www.szif.cz, záložka SZIF/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
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