
Statutární město Brno  
ÚMČ Brno-Bosonohy 

Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 
Tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
 

výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředník (úřednice) 
 

pracovník/pracovnice sociálního referátu  
a organizační evidence, CZECHPOINT, vidimace a legalizace 

 
s místem výkonu práce ÚMČ Brno–Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
Charakteristika pozice: zajišťuje sociální poradenství, agendy na úseku sociální péče o staré 
a zdravotně postižené občany, sociálně-právní ochranu dětí a další činnosti související 
se sociálním referátem a organizační činnost související s evidencí SW a dálkových přístupů 
do agend (E-SPIS, DS, Profil zadavatele a jiné), evidence ÚD, evidence přestupků a 
CZECHPOINT vč. vidimace a legalizace. 
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída, další příplatky dle 
příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 2 dny 
zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné, osobní limit zaměstnance ve výši 20.000 
Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání apod.) 
 
Termín nástupu: Březen 2019, případně dle domluvy 
Pracovní poměr na dobu neurčitou 
Požadavky: 

- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zaměření na sociální práci, sociální 
politiku, sociální pedagogiku, právo nebo speciální pedagogiku) 

- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů 

- zvláštní odborná způsobilost v oblasti sociálního referátu vítána (jinak do 18- měsíců 
po nástupu do pracovního poměru vykonání zkoušky nebo uznání vzdělání) 

- základní znalost zákona o obcích 
- praxe ve veřejné správě výhodou 
- znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
- orientace v zákoně o sociálních službách, trestním zákoníku, trestním řádu a v 

problematice soudnictví ve věcech mládeže 
- výborná znalost práce s výpočetní technikou   
- schopnost analyticky a koncepčně myslet 
- dobré komunikační a rozhodovací schopnosti 
- samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat 
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou 
- zkoušky pro vidimaci a legalizaci výhodou 



 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona): 

- státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 
- dosažení věku 18 let, 
- způsobilost k právním úkonům, 
- bezúhonnost  
- schopnost dorozumět se jednacím jazykem 

Přihláška musí obsahovat: (vzor k vyplnění přílohou) 
- název výběrového řízení, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní 

příslušnosti, místo trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, 
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: 

- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a 
činností, které jsou náplní funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro 

potřeby výběrového řízení. 
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky: 
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady doručte poštou nebo osobně 
nejpozději do 12:00 hodin dne 06. 02. 2019 na adresu: 
 

ÚMČ Brno–Bosonohy 
Bosonožské nám.1 

642 00 Brno 
 
Bližší informace poskytne:  
Veronika Helánová, DiS, tel. 547 422 712, e-mail : veronika.helanova@bosonohy.cz 
nebo Ing. Tomáš Návrat, tajemník, tel. 547 422 716; e-mail : tomas.navrat@bosonohy.cz 
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, zveřejněno na 
úřední desce ÚMČ Brno-Bosonohy a na webových stránkách www.bosonohy.cz 
 
Informace o místě, způsobu a době jednání výběrové komise bude uchazečům včas 
zaslána.   
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
 
                                                                                                   
Ing. Tomáš Návrat 
tajemník ÚMČ Brno-Bosonohy 
 
 

http://www.bosonohy.cz/uploads/Voln%C3%A1%20m%C3%ADsta%20a%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/V%C5%98_OSPOD%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20%20-%20%20pro%20vypln%C4%9Bn%C3%AD%20v%20pdf%20form%C3%A1tu.pdf
http://www.bosonohy.cz/

