
 

Číslo SP-10/2015-ST 15. září 2015 

10 kterým se zřizují zkušební komise pro obory státní služby v působnosti Ministerstva obrany 

 

Státní tajemník v Ministerstvu obrany (dále jen „státní 

tajemník“) jako služební orgán oprávněný podle § 10 odst. 1 

písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen 

„zákon o státní službě“), s t a n o v í  podle § 11 odst. 4 

a § 37 odst. 1 zákona o státní službě: 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tímto služebním předpisem se za účelem ověření potřebných 

vědomostí a schopností a dostatečné odborné připravenosti 

pro výkon služby v oboru státní služby Zabezpečování 

obrany státu a správa vojenských újezdů a v oboru státní 

služby Obranná standardizace, katalogizace a státní 

ověřování jakosti zřizují zkušební komise. 

Článek 2 

Základní ustanovení 

(1) Zkušební komise má tři členy, z nichž nejméně dva jsou 

státními zaměstnanci. 

(2) Členy výběrové komise jmenuje a odvolává státní 

tajemník. 

(3) Vykonávat službu ve zkušební komisi je povinností 

státního zaměstnance. 

(4) Členem zkušební komise může být jmenován státní 

zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou, který 

dosáhl vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu a má nejméně tři roky praxe, nebo který dosáhl 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a 

má nejméně pět let praxe.  

(5) Členem zkušební komise může být jmenována i fyzická 

osoba s dosaženým vysokoškolským vzděláním 

v magisterském studijním programu a s nejméně třemi lety 

praxe, nebo dosaženým vysokoškolským vzděláním 

v bakalářském studijním programu a s nejméně pěti lety 

praxe, která požadovanou praxi získala vědeckou, 

pedagogickou nebo odbornou činností obsahově blízkou nebo 

obdobnou oboru státní služby, pro který má být jmenována 

členem zkušební komise. 

(6) Společně se jmenováním členů komise je jmenován také 

náhradník. Náhradník zastoupí konkrétního člena zkušební 

komise, který nemůže dočasně funkci vykonávat, nebo je 

vyloučen pro podjatost. Náhradník musí splňovat podmínky 

uvedené v odstavci 4. Náhradníkem může být jmenován 

pouze státní zaměstnanec. 

Článek 3 

Zkušební komise pro obor státní služby Zabezpečování 

obrany státu a správa vojenských újezdů 

Pro obor státní služby Zabezpečování obrany státu a správa 

vojenských újezdů se zřizuje zkušební komise č. I, zkušební 

komise č. II a zkušební komise č. III. 

Článek 4 

Zkušební komise pro obor státní služby Obranná 

standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti 

Pro obor státní služby Obranná standardizace, katalogizace 

a státní ověřování jakosti se zřizuje zkušební komise č. I 

a zkušební komise č. II. 

Článek 5 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Ing. Petr Vančura v. r. 

státní tajemník v Ministerstvu obrany 
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