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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici
MÍSTOPŘEDSEDA/MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
ÚŘADU PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
zřízeného podle zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní
infrastruktuře
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vyhlašuje výběrové řízení
místopředsedy/místopředsedkyně Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

na

pozici

Místem výkonu práce je Praha .
Předpokládaným dnem nástupu do pracovního poměru je 1. února 2021 nebo den stanovený
na základě dohody.
Finanční ohodnocení pozice je podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní místo je
zařazeno podle přílohy č. 2 do 15. platové třídy.
Požadavky kladené na uchazeče:
•

občanství České republiky;

•

ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru právo, právní věda
nebo vzdělání technického, ekonomického zaměření;

•

úplná svéprávnost;

•

bezúhonnost (dle § 4 odst. 4 zákona č. 320/2016 Sb.);

•

praxe minimálně 7 let v oblasti působnosti Úřadu, z toho alespoň 3 roky ve vedoucí funkci.

Výhodou je:
•

delší pracovní zkušenosti nad rámec minimálních požadavků;

Upozorňujeme, že znalosti uchazeče budou prověřeny formou osobního pohovoru, popřípadě též
formou písemného testu.
Charakteristika pracovní činnosti:
Podstatou pracovní činnosti bude vést správní úřad ve věci drážní a letecké dopravní infrastruktury
a přístupu k této infrastruktuře a dalším zařízením služeb na ní, včetně cenové kontroly za jejich
užití s podrobnějším vymezením, uvedeném na internetových stránkách úřadu www.updi.cz.
Podklady pro výběrové řízení musí být doručeny do 4. ledna 2021 na adresu Úřadu pro přístup k
dopravní infrastruktuře na adrese Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na
podatelnu úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu vyberova-rizeni@updi.cz nebo
prostřednictvím datové schránky: „yhygbyn“.
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Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat - výběrové řízení“.
Žádost o zařazení do výběrového řízení bude obsahovat tyto přílohy:
•

životopis ve formátu EUROPASS, doplněný o kontakt na zaměstnavatele zde uvedených;

•

konkrétní specifikace nejméně 7 leté praxe v oblasti působnosti úřadu, z toho 3 roky ve
vedoucí funkci - specifikaci uvést tak, aby nevznikla žádná pochybnost o ověření této praxe;

•

motivační dopis;

•

ověřenou kopii diplomu o dosaženém vzdělání;

•

výpis z rejstříku trestů – originál nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců;

•

čestné prohlášení o svéprávnosti, státním občanství, pravdivosti údajů a střetu zájmů
(formulář v příloze tohoto oznámení - příloha č. 1);

•

Jde-li o žadatele narozeného před dnem 1. prosince 19711, 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 žadatel
o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před
rozhodováním výběrové komise o výsledcích výběrového řízení;
•

Jde-li o žadatele narozeného před dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení
(příloha č. 2) 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 roven 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;

‘§ 20 zákon č. 451/1991 Sb.
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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;
Při osobním pohovoru je nutno předložit/doložit:
•

průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho
osobní údaje, včetně citlivých údajů, v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.
Uchazeč má právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li
nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o
odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Případné další informace podá: Ing. Kateřina Kulhánková, tel. 602 668 981, kulhankova@.updi.cz.

V Praze dne 21. 12. 2020

Ing. Pavel Kodym
předseda Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře
Vyvěšeno na úřední desce dne:

21. 12. 2020

Sejmuto dne:

5. 1. 2021

Přílohy oznámení:
(1) Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti, státním občanství, pravdivosti údajů a střetu zájmů
(2) Písemné čestné prohlášení o dalších předpokladech podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
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