
 
ČR – Ústav pro studium totalitních režimů, o.s.s. 

 
vyhlašuje dne 10. 1. 2023 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí Oddělení informatiky a digitalizace 

 

místo výkonu práce: Praha, pracovní zařazení: vedoucí oddělení/systémový inženýr, platové 

zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě ve znění pozdějších přepisů, termín nástupu: nejdříve 15. února 2023 (nebo 

dle dohody), pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností změny na dobu neurčitou, 

zkušební doba: šestiměsíční, rozsah úvazku 1,0. 

 

Úkoly vedoucího IT: 

➢ řídit tým 14 zaměstnanců; 

➢ zavádět odpovídající technické standardy, systematicky vytvářet dokumentaci, 

sledovat a implementovat relevantní legislativu (nově např. zákon o kybernetické 

bezpečnosti, GDPR atd.); 

➢ odborně garantovat veškeré IT smlouvy, investice a výběrová řízení, vyjednávat s 

dodavatelskými firmami; 

➢ komunikovat s dalšími složkami stále propojenější státní správy (velmi úzká 

spolupráce s Archivem bezpečnostních složek – sdílené IT pro cca 300 zaměstnanců) 

➢ odpovídat za stav IT vybavení v několika budovách včetně rozsáhlého datového 

úložiště; 

➢ podporovat uživatele s pestrými potřebami (digitalizace, vzdělávací oddělení, grafici a 

organizátoři výstav, řešitelé grantových projektů, uživatelé závislí na systémech firmy 

Gordic atd.). 

 

Požadavky na uchazeče:  

➢ zkušenost s vedením týmu lidí; 

➢ znalosti a zkušenosti v těchto oblastech: správa portfolia produktů Microsoft; síťové a 

bezpečnostní technologie: TCP/IP, ethernet, DNS, LDAP, Kerberos, NFS apod.; 

správa serverů: WWW, email, virtualizace apod., správa komerčního software (např. 

ekonomické systémy); 

➢ stupeň vzdělání: VŠ;  

➢ znalost cizích jazyků (preferuje se dobrá znalost anglického); 

➢ bezúhonnost (čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení u osob narozených 

před 1. prosincem 1971); 

 

Náležitosti přihlášky:  

Do přihlášky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu. K přihlášce do výběrového řízení je nutno připojit: 

a) strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 

o odborných znalostech a dovednostech, 

b) motivační dopis, 

c) dvě podepsané reference obsahující platné kontaktní údaje referujících osob, 

d) souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení. 

 

Kompletní přihlášky je nutno doručit nejpozději do 10. 2. 2023 na emailovou adresu:  

personalni@ustrcr.cz   

mailto:personalni@ustrcr.cz

