Volná místa na Ministerstvu dopravy

Pozemní komunikace
Ministerstvo dopravy vyhlašuje několik výběrových řízení na obsazení služebních míst
(ministerský rada – referent) na Odboru pozemních komunikací, který vykonává zejména
agendu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Technické
předpisy a
politika
jakosti
pozemních
komunikací



Hlavní náplň




10121.13304
(Odd. telematiky a
zpoplatnění silniční
sítě O121)



Předpoklady:

spolupráce na stanovení metodiky pro tvorbu
technických norem v souladu s programy
mezinárodních a evropských normalizačních
organizací v oboru pozemních komunikací
spolupráce na dalších činnostech technické
politiky resortu
výkon agendy související s bezpečnostním
auditem, inspekcí a řízením bezpečnosti
silniční sítě
schopnost samostatně jednat, asertivita,
pečlivost, dobré komunikační schopnosti,
spolehlivost

Termín pro podání přihlášky: 15. 12. 2016

Silniční
správní úřad
zejména ve
věci dálnic

Hlavní náplň



výkon silničního správního úřadu ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, a dalších právních předpisů,
např.:
o
povolování uzavírek dálnic,
o
rozhodnutí o změně kategorie dálnic
a silnic
výkon státního dozoru nad dálnicemi, včetně
jeho systematického vyhodnocování
schopnost samostatně jednat, asertivita,
pečlivost, dobré komunikační schopnosti,
spolehlivost



10122.12303
Předpoklady



(Odd. silničního
správního úřadu
O122)

Termín pro podání přihlášky: 1. 1. 2017

Politika
jakosti
pozemních
komunikací
a zimní
údržba silnic
I. třídy

Hlavní náplň



Předpoklady

10121.13308





(Odd. telematiky a
zpoplatnění) silniční
sítě O121)

Termín pro podání přihlášky: 15. 12. 2016

projednávání a schvalování dopravně
inženýrských
projektů
a
participace
na stanovování
dopravního
značení
z hlediska dodržování podmínek stanovených
při schvalování výrobků
schvalování čerpání rozpočtu odboru.
programy rozvoje správy a údržby pozemních
komunikací
pečlivost,
schopnost
systematické
a samostatné práce, spolehlivost, dobré
komunikační schopnosti

Kdo se může
přihlásit do
výběrového
řízení

Nabízíme

Ten, kdo splňuje základní předpoklady stanovené zákonem (§ 25
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), tj.:
• je státním občanem ČR, občanem jiného členského státu EU
(resp. státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském
hospodářském prostoru);
• dosáhl věku 18 let;
• je plně svéprávný;
• je bezúhonný;
• dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo,
tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
zejména dopravního, technického nebo ekonomického
zaměření);
• má potřebnou zdravotní způsobilost;
• a případně podle oznámení o výběrovém řízení splňuje
podmínky pro přístup k utajovaným informacím.
•

•

•
•

Možnost získat zkušenosti z oblasti působnosti Ministerstva
dopravy; jednání za Ministerstvo dopravy při spolupráci s jinými
organizacemi a orgány veřejné moci (např. Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, jiná ministerstva nebo bezpečnostní sbory),
12. nebo 13. platová třída dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
(od 20 450 Kč měsíčně, osobní příplatek a pravidelné odměny
za nadstandardní pracovní výkony podle podmínek služebního
zákona),
karta Multisport, penzijní připojištění, stravování (bufet, jídelna),
tělocvična, příspěvky na kulturní akce (divadla, koncerty),
25 dnů dovolené, 4 dny zdravotní indispozice.

Více informací o výběrových řízeních pro tato místa naleznete na

http://www.mdcr.cz/Kariera
Státní služba
Všechna výše uvedená obsazovaná místa jsou tzv. systemizovaná místa pro obor služby
Doprava. Ministerstvo dopravy hledá uchazeče se zájmem o vstup do služebního poměru,
který se řídí zejména zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podpůrně též zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Po úspěšném absolvování výběrového řízení je potřebné složit zkoušku složenou ze dvou
částí. Účelem obecné části (písemné) úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má
potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné správy, práv, povinností a pravidel etiky
státního zaměstnance, právních předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy
a práva Evropské unie. Provedení obecné části úřednické zkoušky zabezpečuje Ministerstvo
vnitra. Účelem zvláštní části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné
vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další výkon služby v oboru
Doprava.
Za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky se považuje obecná část zkoušky zvláštní
odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku.

www.statnisluzba.cz

