
Město Petřvald 
Č.j.: MěÚP 797/2018 
 
Výběrové řízení – referent správního odboru – doba určitá (2 roky)  – 
zástup za mateřskou dovolenou 
 
Město Petřvald podle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent/ka 
správního odboru Městského úřadu v Petřvaldě. 
 
Druh práce: 
referent / ka na úseku přestupků správního odboru MěÚ Petřvald. 
  
Základní požadavky: 

- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, 
- věk nejméně 18 let, 
- svéprávnost, 
- bezúhonnost, 
- znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka. 

 
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů: 

- vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo, 
- nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné s následným 

prokázáním odborné způsobilosti zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra, 
- nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou při splnění ustanovení § 112 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
 

Další požadavky: 
- schopnost týmové práce i samostatného rozhodování 
- dovednost pracovat s PC 
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě 
- základní orientace v právních předpisech: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších 
předpisů 

-  
Výhoda: 

- praxe v oboru přestupkových agend 
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém 

řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
 
Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, 
obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče, 
- datum a místo narození uchazeče, 
- státní příslušnost uchazeče, 
- místo trvalého pobytu uchazeče, 



- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního 

- občana, 
- datum a podpis uchazeče. 

 
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,  
 
Další ustanovení: 
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou). 
Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení (případně dle 
dohody). 
Platová třída: 10 
Místo výkonu práce: město Petřvald 
Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději dne 19. 2. 2018 na adresu: 
Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
 
Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení – referent správního odboru“. 
 
 
 
Město Petřvald si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
 
V Petřvaldě 31. 1. 2018 
 
 
Mgr. Eva Kaňová 
tajemnice MěÚ 
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