Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178a zákona č. 234/2014 Sb. o státní
službě výběrové řízení na pozici MMR_745: Architekt/ka kybernetické bezpečnosti, v odboru informatiky,
v oddělení koncepce informačních technologií, a to na dobu neurčitou v pracovním poměru dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodů, že se jedná o služební místo,
na jehož obsazení byla vyhlášena 2 výběrová řízení za sebou, na jejímž základě nebylo služební místo
obsazeno. Na služebním místě je požadavek oboru služby 28 – Informační a komunikační technologie,
dle nařízení vlády č. 1/2019 Sb. o oborech služby.
Charakteristika pracovní činnosti:
- činnosti definované zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů;
- prosazování bezpečnosti informací v rámci koncepčního rozvoje komunikačních a informačních
systémů;
- podpora činnosti systému řízení bezpečnosti informací tím, že v rámci rozvoje poskytuje zdroje
nezbytné pro zajištění bezpečnosti informací v rámci rozvojových a koncepčních;
Požadujeme:
− min. SŠ/VŠ vzdělání (v případě SŠ je podmínka dle §178a zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě,
že do 2 let ode dne vzniku pracovního poměru dojde k zápisu k vysokoškolskému studiu);
− znalost anglického jazyka (min. 1. stupeň znalosti cizího jazyka)1;
− znalost práce na PC (MS Office);
− odborná způsobilost v oblasti návrhu bezpečnostních architektur (prokázána certifikací Togaf apod.)
− dobré komunikační schopnosti;
− praxe v navrhování bezpečnostních architektur nejméně 3 roky (dle § 6, odst. 5 dle
Předpisu č. 316/2014 Sb.);
− vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické
bezpečnosti);
− trestní bezúhonnost;
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu: při splnění VŠ vzdělání Mgr. stupně neurčitou nebo určitou při nesplnění VŠ
vzdělání Mgr. stupně (v případě SŠ je podmínka dle §178a zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě,
že do 2 let ode dne vzniku pracovního poměru dojde k zápisu k vysokoškolskému studiu)
− plný pracovní úvazek
− místo výkonu práce Praha
− pružnou pracovní dobu
− 5 týdnů dovolené
− příspěvek na stravování v podobě stravenek
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(13. platová třída)
− předpokládaný vznik pracovního poměru je 1. 7. 2021
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
− strukturovaný životopis
− motivační dopis
− kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
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Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních
úřadech.

−
−

kopie dokladu, který obsahuje údaje o popisu činnosti odpovídající požadovanému zaměření praxe
(odborná způsobilost s navrhováním bezpečnostní architektury po dobu nejméně tří let)
kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti cizího jazyka2

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Bližší informace poskytne paní Renata Entová, e-mail: Renata.Entova@mmr.cz.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte do 29. 5. 2021 na e-mail:
zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Architekt/ka kybernetické bezpečnosti“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášené systemizované místo uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro
účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních
vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Pro účely řádného přihlášení do výběrového řízení lze doložit pouze kopii vysvědčení/osvědčení prokazující splnění
min. požadovaného úrovně znalosti cizího jazyka. Originál příslušné listiny lze v takovém případě doložit následně,
nejpozději před konáním pohovoru.
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