
Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 296/31, Praha 6, PSČ 162 52, datová schránka hjyaavk

V Praze dne 29. listopadu 2021
Čj.MO 354734/2021-7542

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na služební místo starší odborný asistent (jen ve školách) 

skupiny vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy

Náčelník Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 
30. listopadu 2021 výběrové řízení na obsazení služebního místa starší odborný 
asistent (jen ve školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru při FTVS 
Univerzity Karlovy.

Atributy stanovené na služebním místě:
hodnost - podplukovník;
kvalifikační předpoklady - vysokoškolské magisterské vzdělání;
kvalifikační požadavek vojenského kariérového kurzu - kurz pro vyšší důstojníky;
jazykový kvalifikační požadavek - znalost anglického jazyka podle STANAG 6001 
na úrovni 2222;
vojenská odbornost - odbornost sport a tělovýchova;
stupeň bezpečnostní způsobilosti - VYHRAZENÉ;
místo výkonu služby - Praha.

Předpokládaný termín nástupu: nejdříve 1. února 2022.
Na tomto služebním místě je požadován výkon zejména těchto činností:

- Výchovně vzdělávací činnosti Vojenského oboru při vzdělávání, všestranné 
přípravě a doškolování tělovýchovných odborníků pro AČR.

- Vedení přednášek, seminářů, cvičení, odborných praktických zaměstnání 
ve služební tělesné výchově.

- Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů při zadávání, 
vedení a oponování seminárních, bakalářských, diplomových a vědeckých 
prací.

- Vědeckovýzkumné činnosti na úseku služební tělesné výchovy u útvarů 
a vojenských škol.

- Zpracovávání skript, pomůcek a dalších výukových materiálů, návrhů 
k předpisům, pomůckám, metodikám pro potřeby AČR.

- Odpovědnost za výuku ve speciální tělesné přípravě.
- Zpracovávání a podílení se na systémovém a koncepčním zabezpečení výcviku 

ve speciální tělesné přípravě.
- Metodická příprava a odborné řízení STP jako instruktor nebo vedoucí 

instruktor na základě platného osvědčení.
- Řízení a organizace přijímacího řízení.

Předpoklady a požadavky na služební místo starší odborný asistent (jen ve 
školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy:
Výběrového řízení se může zúčastnit jen voják z povolání, který podal žádost 
o zařazení do výběrového řízení (dále jen „žadatel“).

Žadatel musí:
a) být bezúhonný, přičemž splnění toho požadavku si služební orgán ověří 

vyžádáním výpisu z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele,
b) být jmenován do vojenské hodnosti stanovené na daném služebním místě 

nebo musí splňovat podmínky pro jmenování do této vojenské hodnosti 
ke dni podání žádosti,

c) být podle posledního služebního hodnocení hodnocen minimálně velmi 
dobře, přičemž splnění tohoto požadavku si služební orgán ověří pořízením 
výstupu posledního služebního hodnocení z ISSP,

d) mít způsobilost pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení 
„Vyhrazené“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto 
požadavku výběrová komise dovodí z předložených podkladů.

Splnění jazykových požadavků doloží žadatel osvědčením o úspěšně vykonané 
zkoušce na požadovaný stupeň dle STANAG 6001. Splnění požadavků je možné 
doložit i osvědčením o úspěšném vykonání jiné jazykové zkoušky, pokud odpovídá 
podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT- 
24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců 
ve správních úřadech (dále jen „seznam standardizovaných jazykových zkoušek“) 
předepsanému stupni znalosti cizího jazyka.

Splnění předpokladů a požadavků doloží žadatel originálem nebo úředně ověřenou 
kopií příslušných listin. Pokud však žadatel k žádosti doloží pouze prosté kopie 
listin, doloží originál nebo ověřenou kopii ještě před zahájením ústního pohovoru, 
aby bylo možné kopie proti originálu nebo úředně ověřené kopii ověřit.

Další předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na obsazení služebního místa:
Pro obsazení služebního místa starší odborný asistent (jen ve školách) skupiny 
vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy se stanovuje další 
předpoklad, a to vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti „tělesná výchova 
a sport“.
Výhodou je absolvované studium v učitelském oboru nebo doplňující studium 
pro získání pedagogické způsobilosti.

Žadatel musí mít dobré organizační a prezentační předpoklady pro zajištění výuky 
studentů.

K žádosti žadatel dále přiloží motivační dopis, jehož obsahem je popis zkušeností 
z předchozích pozic a jejich možné využití na služebním místě.

Posuzovány budou žádosti, které žadatelé zašlou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu Ředitel odboru řízení lidských zdrojů sekce státního 
tajemníka Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany, náměstí Svobody 471/4, Praha 6 
- Bubeneč, PSČ 160 01, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva obrany 
navýše uvedené adrese v termínu do 29. prosince 2021. Žádost lze podat rovněž 
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu 
služebního úřadu (e-podatelnaMO@army.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky (ID datové schránky: hjyaavk).

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) 
musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 
starší odborný asistent (jen ve školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru 
při FTVS Univerzity Karlovy“.

Průběh výběrového řízení:
Žadatel, jehož žádost bude srozumitelná, a který bude splňovat všechny stanovené 
kvalifikační předpoklady a požadavky, bude písemně pozván k osobní účasti 
na výběrovém řízení.

Pokud se žadatel písemně z určeného termínu výběrového řízení omluví, posuzuje 
vážnost důvodů omluvy výběrová komise. Pokud jsou důvody omluvy uznány, 
provede výběrová komise se žadatelem pohovor v náhradním termínu, nejpozději 
však do 5 pracovní dnů od odpadnutí důvodů pro neúčast ve výběrovém řízení, 
současně však nejpozději do 15 pracovních dnů od řádného termínu konání 
výběrového řízení. Žadateli bude poskytnut pouze jeden náhradní termín.

Obsahem osobního pohovoru se žadatelem je posouzení jeho schopností k plnění 
služebních úkolů na služebním místě. Členové výběrové komise položí žadatelům 

otázky související s požadovanými služebními úkoly na obsazovaném služebním 
místě.

Po provedení osobních pohovorů výběrová komise označí úspěšné a neúspěšné 
žadatele. Ve skupině úspěšných žadatelů vybere tři nejlepší, které v abecedním 
pořadí předloží jako návrh na služební zařazení na služební místo starší odborný 
asistent (jen ve školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity 
Karlovy řediteli odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka Ministerstva 
obrany. Podmínkou výběru nejvhodnějšího žadatele na uvedené služební místo 
je uzavření dohody mezi vyhlašovatelem výběrového řízení a služebním orgánem.

Bližší informace poskytne:
Ing. Ludmila Stanislavové
sekce státního tajemníka Ministerstva obrany
Tel.: +420 973 225 694
e-mail: Ludmila.Stanislavova@SIS.ACR

Příloha:
Žádost o zařazení na služební místo.

Vyvěšeno: Sejmuto:



Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
José Martího 296/31, Praha 6, PSČ 162 52, datová schránka hjyaavk

V Praze dne 29. listopadu 2021
Čj.MO 355687/2021-7542

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na služební místo starší asistent (jen ve školách) skupiny 

vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy

Náčelník Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy 
vyhlašuje dne 30. listopadu 2021 výběrové řízení na obsazení 
služebního místa starší asistent (jen ve školách) skupiny 
vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity 
Karlovy.

Atributy stanovené na služebním místě:
hodnost - kapitán;
kvalifikační předpoklady - vysokoškolské magisterské 
vzdělání;
kvalifikační požadavek vojenského kariérového kurzu - kurz 
pro nižší důstojníky;
jazykový kvalifikační požadavek - znalost anglického jazyka 
podle STANAG 6001 na úrovni 2222;
vojenská odbornost - odbornost sport a tělovýchova; 
stupeň bezpečnostní způsobilosti - VYHRAZENÉ;
místo výkonu služby - Praha.

Předpokládaný termín nástupu: nejdříve 1. února 2022.
Na tomto služebním místě je požadován výkon zejména těchto 
činností:

- Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo 
absolventů vysokých škol.

- Vědeckovýzkumná činnost v oblasti služební tělesné 
výchovy v AČR a aplikace výsledků vědecké, výzkumné 
a vývojové činnosti do praxe.

- Zadávání, vedení a oponování bakalářských 
a magisterských závěrečných prací.

- Systémové a koncepční zabezpečení výcviku ve speciální 
tělesné přípravě.

- Metodická příprava a odborné řízení STP jako instruktor 
nebo vedoucí instruktor na základě platného osvědčení.

- Zpracovávání skript, výukových materiálů, návrhů 
k předpisům, pomůckám a metodikám pro potřebu AČR.

Předpoklady a požadavky na služební místo starší asistent 
(jen ve školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru při 
FTVS Univerzity Karlovy:
Výběrového řízení se může zúčastnit jen voják z povolání, 
který podal žádost o zařazení do výběrového řízení (dále jen 
„žadatel“).

Žadatel musí:

a) být bezúhonný, přičemž splnění toho požadavku si 
služební orgán ověří vyžádáním výpisu z evidence 
Rejstříku trestů týkající se žadatele,

b) být jmenován do vojenské hodnosti stanovené 
na daném služebním místě nebo musí splňovat 

podmínky pro jmenování do této vojenské hodnosti 
ke dni podání žádosti,

c) být podle posledního služebního hodnocení hodnocen 
minimálně velmi dobře, přičemž splnění tohoto 
požadavku si služební orgán ověří pořízením výstupu 
posledního služebního hodnocení z ISSP,

d) způsobilost mít přístup k utajovaným informacím 
stupně utajení „Vyhrazené“ podle zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto 
požadavku výběrová komise dovodí z předložených 
podkladů.

Splnění jazykových požadavků doloží žadatel osvědčením 
o úspěšně vykonané zkoušce na požadovaný stupeň 
dle STANAG 6001. Splnění požadavků je možné doložit 
i osvědčením o úspěšném vykonání jiné jazykové zkoušky, 
pokud odpovídá podle rozhodnutí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-24156/2019 ze dne 3. září 
2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace 
zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen „seznam 
standardizovaných jazykových zkoušek“) předepsanému stupni 
znalosti cizího jazyka.

Splnění předpokladů a požadavků doloží žadatel originálem 
nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Pokud však 
žadatel k žádosti doloží pouze prosté kopie listin, doloží 
originál nebo ověřenou kopii ještě před zahájením ústního 
pohovoru, aby bylo možné kopie proti originálu nebo úředně 
ověřené kopii ověřit.

Další předpoklady pro účast ve výběrovém řízení 
na obsazení služebního místa:
Pro obsazení služebního místa starší asistent (jen ve školách) 
skupiny vzdělávání Vojenského oboru při FTVS Univerzity 
Karlovy se stanovuje další předpoklad, a to vysokoškolské 
magisterské vzdělání v oblasti „tělesná výchova a sport“.

Výhodou je absolvované studium v učitelském oboru nebo 
doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti.
Žadatel musí mít dobré organizační a prezentační předpoklady 
pro zajištění výuky studentů.
K žádosti žadatel dále přiloží motivační dopis, jehož 
obsahem je popis zkušeností z předchozích pozic a jejich 
možné využití na služebním místě.

Posuzovány budou žádosti, které žadatelé zašlou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
Ředitel odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka 
Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany, náměstí Svobody 
471/4, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 01, nebo osobně podají do 
podatelny Ministerstva obrany na výše uvedené adrese 
v termínu do 29. prosince 2021. Žádost lze podat rovněž 
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem 
na elektronickou adresu služebního úřadu 
(e-podatelnaMO@army.cz) nebo prostřednictvím veřejné 
datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: hjyaavk).

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně 
požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: 
„Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 

starší asistent (jen ve školách) skupiny vzdělávání 
Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovy“.

Průběh výběrového řízení:
Žadatel, jehož žádost bude srozumitelná, a který bude splňovat 
všechny stanovené kvalifikační předpoklady a požadavky, 
bude písemně pozván k osobní účasti na výběrovém řízení.

Pokud se žadatel písemně z určeného termínu výběrového 
řízení omluví, posuzuje vážnost důvodů omluvy výběrová 
komise. Pokud jsou důvody omluvy uznány, provede výběrová 
komise se žadatelem pohovor v náhradním termínu, nejpozději 
však do 5 pracovní dnů od odpadnutí důvodů pro neúčast ve 
výběrovém řízení, současně však nejpozději do 15 pracovních 
dnů od řádného termínu konání výběrového řízení. Žadateli 
bude poskytnut pouze jeden náhradní termín.

Obsahem osobního pohovoru se žadatelem je posouzení 
jeho schopností k plnění služebních úkolů na služebním 
místě. Členové výběrové komise položí žadatelům otázky 
související s požadovanými služebními úkoly na 
obsazovaném služebním místě.

Po provedení osobních pohovorů výběrová komise označí 
úspěšné a neúspěšné žadatele. Ve skupině úspěšných žadatelů 
vybere tři nejlepší, které v abecedním pořadí předloží jako 
návrh na služební zařazení na služební místo starší asistent 
(jen ve školách) skupiny vzdělávání Vojenského oboru 
při FTVS Univerzity Karlovy řediteli odboru řízení lidských 
zdrojů sekce státního tajemníka Ministerstva obrany. 
Podmínkou výběru nej vhodnějšího žadatele na uvedené 
služební místo je uzavření dohody mezi vyhlašovatelem 
výběrového řízení a služebním orgánem.

Bližší informace poskytne:
Ing. Ludmila Stanislavové
sekce státního tajemníka Ministerstva obrany
Tel.: +420 973 225 694
e-mail: Ludmila.Stanislavova@SIS.ACR

Příloha:
Žádost o zařazení na služební místo.

Vyvěšeno: Sejmuto:


