
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Vedoucí útvaru informatiky (m/ž)  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Útvar informatiky 
Datum zveřejnění: 30.09.2022 
 

Co u nás budete dělat? 
o zajišťovat řešení ICT projektů, programového vybavení nebo informačních služeb 

včetně koordinace aktivit souvisejících s jejich pořízením, zaváděním do provozu, 
údržbou a rozvojem, případně smluvní řešení vybraných služeb, 

o řídit, koordinovat, rozvíjet a podporovat týmovou spolupráci členů útvaru informatiky, 
o zajišťovat rozvoj a provoz počítačové sítě VÚVeL a její účelné napojení na další 

informační systémy, spolupracovat s externím dodavatelem při správě a konfiguraci, 
o provádět audit rizik v oblasti IT infrastruktury a analýzy toků informací na ústavu a 

navrhovat jejich účelné řešení, 
o zajišťovat bezpečnost informačního systému a ochranu dat v něm uchovávaných, 
o koordinovat odbornou přípravu zaměstnanců při praktickém využívání prostředků 

výpočetní techniky a poskytovat jim konzultace v průběhu jejího využívání, 
o odpovídat za uzavírání a realizaci smluv s dodavateli v rámci působnosti útvaru 

informatiky na hardware, software a dodavatelské služby v oblasti informačních 
technologií, postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými 
vnitřními předpisy, 

o předkládat ekonomickému útvaru včas požadavky v souvislosti s finančním pokrytím 
potřeb v této oblasti, 

o odpovídat a zajišťovat zveřejňování informací na internetových stránkách ústavu, 
o koordinovat činnosti související s tvorbou prezentací a posterů, 
o koordinovat knihovnickou, překladatelskou a rešeršní činnost v rámci svěřených 

pravomocí. 

Co byste měli umět a znát? 
o SŠ/VŠ vzdělání technického směru (obor informatika či výpočetní technika výhodou), 

minimálně praxe 10 let na IT pozici, výhodu manažerské zkušenosti s řízením týmu, 
o manažersky a odborně dokázat koordinovat aktivity s externími dodavateli služeb, 
o rozumět principům sdílení, uživatelských skupin a oprávnění, 
o znalosti Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, MS Exchange, Fortigate 
o základní znalost TCP/IP a síťové komunikace, znalost HW aktivních prvků sítě a 

jejich konfigurace, 
o základní znalost VMWARE a VEEAM 
o znalosti v oblasti vyhledávání, zpracování a třídění vědeckých informací výhodou, 
o dorozumět se v angličtině minimálně v rozsahu žádoucím pro studium odborné 

literatury, práce v aplikacích a manuálech, aktivně komunikovat emailem 

Jak si Vás představujeme? 
o leadera pro členy svého týmu s pečlivým přístupem k práci, 
o pracovat s plným nasazením a aktivně přistupovat k problémům, které nastanou, 
o dokázat plánovat, řídit požadavky/incidenty, koordinovat IT support v rámci ústavu, 
o rozumně a jasně komunikovat, hledat způsoby řešení, navrhovat zlepšení na rozvoj 



 
 

 

 

Co Vám nabízíme? 
o počet obsazovaných pozic: 1 
o termín nástupu: 1. 12. 2022 nebo dle dohody 
o místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
o rozsah a trvání pracovního poměru: doba určitá v délce 1 roku s možností 

prodloužení 
o mzda dle mzdového zařazení, příplatek za vedení, podporujeme možnost sladění 

pracovního a rodinného života (flexibilní rozvrh pracovní doby, možnost Home 
Office, 6 týdnů dovolené), 

o podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na 
status nebo délku zaměstnání nebo jiné faktory, 

o balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní 
služby, kantýna, příspěvek na stravování a skvělý oběd přímo v areálu), 

o tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 

 

Jak se přihlásit? 
 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis 
s přehledem pracovních zkušeností, motivační dopis s důvodem reakce na pracovní 
místo a vysvětlením jak získané zkušenosti uchazeče odpovídají na požadavky 
inzerované pracovní pozice.  Kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze předložit 
až před nástupem na pracovní pozici). Před nástupem bude doložena bezúhonnost 
(výpisem z Rejstříku trestů). 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů pro zařazení do výběrového řízení a pro 
informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek  (personální oddělení) emailová 
adresa jiri.kolisek@vri.cz 
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 27. 10. 2022, možnost osobních pohovorů 
a předvýběr kandidátů v již v průběhu sběru přihlášek 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
důvodů nebo zdravotních omezení. 
Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na nabor@vri.cz  

 

Kdo jsme? 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním 
výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, 
metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným 
podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy 
hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví 
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skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. 

 
 

 
 


