Č . j.: VS-72230-1/ČJ-2017-800020

Oznámení o vyhlášení

výběrového řízení

Česká republika - organizační složka státu „Vězeňská služba české republiky"
se sídlem Soudní ul. č. 1672/1a, 140 67 Praha 4 - Nusle, IČ 00212423,
zastoupená vrchním státním radou genmjr. PhDr. Petrem Dohnalem ,
generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky

v souvislosti se závazkem ČR vyplývajícím z čl. 5 EED (Směrnice o energetické účinnosti ,
resp. Energy Efficiency Directive) zřizuje Vězeňská služba ČR nový útvar - Odbor koordinace
a řízení EED a z toho důvodu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního
místa na Generálním ředitelství Vězeňské služby české republiky
„ředitel

odboru

řízení

a koordinace EED".

Sjednaný druh práce: ředitel odboru řízení a koordinace EED - referent
správy a samosprávy ve 14. platové třídě s místem výkonu práce Praha.
Předpokládaný

společné

státní

termín nástupu: 1. srpen 2017

Požadavky:

fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku ,
způsobilost

k právním

úkonům ,

bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje ·fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně , nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena) ,
na funkci vedoucího zaměstnance splnění dalších předpokladů podle§ 2 a§ 4 zákona
451 /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkci ve státních orgánech a organizacich české a Slovenské Federativní
Republiky, české a Slovenské Rep~bliky, ve znění pozdějších předpisů tj. lustračn í
osvědčení a čestné prohlášeni; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují
osoby narozené po 1. prosinci 1971 ,
č.

osvědčení NBÚ pro stupeň utajení „Vyhrazené" (možné doplnit po přijetí).

Další požadavky:

požadované

vzdělání

požadované znalosti

vysokoškolské
programu ,

vzdělání

v magisterském studijním

manažerské znalosti a dovednosti
pokročilá znalost projektového řízení
znalost problematiky realizace stavebních akcí
(metodické principy a pravidla)
základní znalost problematiky energetiky, resp.
opatřeni týkajícich se energetických úspor
odolnost vůči stresu
velmi dobré komunikativní schopnosti

další dovednosti, schopnosti ,
praxe

praxe na manažerské pozici minimálně 1O let,
standardizovaná jazyková zkouška I. stupně.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení , titul , datum a místo narození, státní
trvalého pobytu , datum a podpis.
K

příslušnost ,

místo

přihlášce připojte:

• motivační dopis,
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních
zaměstnáních , odborných znalostech a dovednostech, dále dosažené úspěchy
(výsledky) ,
• zpracování základní struktury nastavení „projektu" plnění závazku č. 5 EED formou
prezentace, max. 8 obsahových slidů ,
• originál výpisu z evidence rejst říku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením) ,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ,
• ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestného prohlášení (je-li nezbytné dle zákona
č . 451 /1991 Sb.) ,
• ověřenou kopii osvědčení NBÚ pro stupeň utajení „Vyhrazené".
P řihlášku

s požadovanými materiály zašlete nejpozději do 25. července 2017 na adr~su:
Vězeňská služba české republiky
Generální ředitelství
Odbor personální
k rukám Mgr. Renáty Vidlákové
Soudní ul. č . 1672/1a, poštovní přihrádka 3
140 67 Praha 4
kontakt:
tel. + 420 244 024 752
e-mail :rvidlakova @grvs.justice.cz
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - ředitel odboru řízení a koordinace EED
NEOTEVÍRAT".
Předpokládaný

termín konání

výběrového řízení :

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
Informace k

čl.

bude

upřesněn

výběrové řízení

telefonicky

kdykoliv v jeho

průběhu.

5 EED:

Text směrnice je k dispozici v Úředním věstníku Evropské unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012127/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, o změně směrnic 20091125/ES a 2010130/EU a o zrušení
směrnic 200418/ES a 2006132/ES.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/lexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001 :0056:CS:PDF
https://www.mpo.cz/dokument150542.html
https://ec.eu ropa.eu/energy/sites/ener/fi les/docu ments/cz_neeap_2017_es. pdf

V Praze dne 19.

července

2017

