Všeobecné informace o možnostech uplatnění u ÚPDI
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře dosud disponuje neobsazenými pracovními pozicemi
vhodnými pro zájemce o stabilní, zodpovědnou a kvalifikovanou práci.

Čím se zabýváme
Monopolní postavení subjektů na hospodářském trhu nesvědčí nejen rovné soutěži, ale ani
spokojenosti zákazníků. Jsou však odvětví, kde monopol vzniká v podstatě přirozeně, a proto v
těchto oblastech existují tzv. „státní regulátoři". Jde o nezávislé úřady, jejichž úkolem je
dohlížet, aby monopolista své postavení na trhu nezneužíval. V odvětví dopravy je takovou
citlivou oblastí zejména železniční infrastruktura a působnost některých velkých dopravců.
Proto je naším úkolem dozorovat, aby se tato skutečnost nepromítala do hospodářské soutěže v
rámci liberalizovaného trhu. Zejména za tímto účelem vykonáváme státní kontrolu, řešíme
spory mezi aktéry trhu a popř. i ukládáme pokuty. Naším cílem je zdravá soutěž na kolejích, ze
které profituje zákazník - cestující i přepravce. Pro práci s tímto zaměřením hledáme
perspektivní zaměstnance, uplatnění u nás najdou i čerství absolventi škol.

Jak se k nám přidat
Většina nabízených pozic je v režimu služebního zákona, a proto je nutné pro jejich obsazování
vést výběrová řízení. Na našich webových stránkách jsou pozice průběžně zveřejňovány včetně
lhůty, ve které je možné se přihlásit. Zde naleznete vše potřebné včetně dodatečných požadavků,
uveden je i přehled pozic. Uchazeč si tedy vybere pozici (může i více současně) a podá řádně
vyplněnou žádost (žádosti) včetně příloh. Způsobilost se na počátku výběrového řízení dokládá
pouze čestnými prohlášeními uchazeče. Důležitou součástí výběrového řízení je pohovor, který
se zaměřuje na znalosti v oblasti působnosti Úřadu. Vyplatí se tedy prostudovat si informace o
Úřadu na internetových stránkách včetně příslušných partií zákonů potřebných pro působnost
Úřadu, zejména zákona o dráhách a správního řádu. Pokud máte zájem pracovat v oddělení
cenové kontroly, podívejte se na zákon o cenové kontrole a s ním související cenové výměry.
Osoby ucházející se o vedoucí pozice si nastudují i související předpisy Evropské unie. Cílem
pohovoru je zjistit, zda má dotyčný uchazeč celkový potřebný přehled.

Co nabízíme
Platové ohodnocení vychází z nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Dobře odváděná práce bude
ohodnocena osobním příplatkem a případně také odměnami. Těší se na Vás přívětivý pracovní
kolektiv. Sídlo Úřadu se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v samém centru
(v prostorách historického domu u Myslíků), 2 minuty od metra. Dále nabízíme pět týdnů
dovolené, 5 sick days, a nárok na další volné dny v souladu se zákonem o státní službě (např.
studijní volno), stravenky, pružnou pracovní dobu, podporu vzdělávání. Stabilní zázemí státní
správy a podporu slaďování rodinného a pracovního života ocení zejména stávající i potenciální
rodiče.
Jestliže Vás naše nabídky zaujaly, tak neváhejte a přihlaste se do příslušného výběrového řízení.
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese podatelna@updi.cz nebo na čísle 778
880 625.
Na spolupráci s novými kolegyněmi a kolegy se těší předseda Úřadu i celý náš tým.

