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ÚSKVBL vyhlašuje výběrové řízení na pozici – Odborný referent pro systém 

sběru dat: 

Pracovní poměr na dobu určitou – v souladu s podmínkami grantu SMP-FOOD-2022-AMRtool – 

provádění sběru a vykazování údajů o prodeji a používání antimikrobiálních látek u zvířat za období 

2022-2027; doba určitá do 31.12.2024. 

Požadavky: 

Vzdělání:  

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

Ostatní požadavky:  

Znalost AJ odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované 

jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

Stručný popis náplně práce:  

- zadávání dat, vyhodnocování a zkvalitnění systému sběru dat včetně integrace dalších 

informací do operačního systému;  

- návrh a implementace řízení jakosti pro sběr dat; 

- komunikace s dodavateli informací pro sběr dat, kdy v první etapě se bude jednat zejména 

o data od veterinárních lékařů a distributorů, prostřednictvím nichž veterinární lékaři data 

hlásí;  

- interakce s dodavateli dat s cílem zavedení nového systému pro sběr dat (návštěvy v místě, 

podmínky pro sledování, pomoc s funkcí databáze)  

 

Úvazek: 40h/týden 

Nabízíme: 

Nástupní plat: nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní 

správy, platová třída: 12 

Práce je zařazena v kategorii 1 neriziková 

5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, po zkušební době a zapracování možné další 

benefity FKSP 

Předpokládaný nástup:  15.3.2023 , po dohodě i dříve 

Kontakt:  Ing. Hana Sedláková, personalistka, e-mail: sedlakova@uskvbl.cz 
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Podmínky účasti ve výběrovém řízení:  

Strukturovaný životopis 

Motivační dopis  

 

V přihlášce do výběrového řízení žadatel uvede, že se seznámil s poučením o zpracování osobních 

údajů uvedeným níže, je s ním srozuměn a se zpracováním souhlasí. 

Přihlášky je možné posílat na výše uvedené e-mailové adresy, nebo na podatelnu ÚSKVBL, Hudcova 

56a, 62100 Brno, e-mail: uskvbl@uskvbl.cz do 10. března 2023. 

Žadatel nese náklady, které mu výběrovým řízením vznikly. 

ÚSKVBL si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě změn podmínek stanovených ve výše 

uvedeném grantu. 

 

 

Vyvěšeno: 20.2.2023 

Svěšeno: 10.3.2023 

 

Poučení pro uchazeče o zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů poskytnutých v žádosti je v souladu s ustanovením čl. 6 Nařízení 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) prováděno správcem osobních údajů, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv. Účelem zpracování osobních údajů je výběr vhodného zaměstnance a sjednání 
pracovní smlouvy na pozici Odborný referent pro systém sběru dat. Osobní údaje budou zpracovány 
pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze 
strany Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv před sjednáním pracovní smlouvy. 
Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová 
adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány 
a uchovány výhradně pro účely výběrového řízení, nejdéle však po dobu 6 měsíců od obsazení pozice 
ve výběrovém řízení. Každý subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistí 
nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je 
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může vznést námitku proti 
jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Při zpracování 
osobních údajů se Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv řídí platnou a účinnou 
legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. 

mailto:uskvbl@uskvbl.cz

