
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Starosta Městské části Brno-Bosonohy 
 

v y h l a š u j e 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů v platném znění (dále jen zákon) na obsazení funkce: 
 
 „Tajemníka/ce – vedoucí/ho Úřadu městské části města Brna, Brno-Bosonohy“ 
 
Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy 
 
Platové podmínky: platová třída 12, dle nařízení vlády č. 264/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (nařízení vlády č. 263/2018 Sb.), 
další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity 
 (25 dnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné, sociální fond-
osobní limit zaměstnance ve výši cca 20.000 Kč ročně)  
 
Předpokládaný nástup: červen 2019 (nebo dle dohody) - na dobu neurčitou 
 
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která: 

1. Splňuje předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
- je občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt 
- dosáhla věku 18 let 
- je způsobilá k právním úkonům 
- je bezúhonná 
- ovládá jednací jazyk 

 
2. Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb.: 

- Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 
ČSFR, ČR a SR. 

- Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením 
vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) 
čestným prohlášením 

 
3.    Splňuje předpoklady podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb. 

      Má nejméně tříletou praxi  
- jako vedoucí zaměstnanec nebo 
- při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku 

nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo 
- ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro 

výkon této funkce 
Délka praxe podle odstavce a), b) c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně 
předcházejících jmenování do funkce. 
 

4. Splňuje požadavky zaměstnavatele 
- stupeň vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
- řídící a organizační schopnosti, schopnost vedení týmu 
- znalost práce na PC 
- schopnost zvládat psychickou zátěž 
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost 

 



Náležitosti přihlášky do výběrového řízení podle ust. § 7 odst. 4 zákona: 
- název výběrového řízení 
- jméno, příjmení, titul zájemce 
- datum a místo narození zájemce 
- státní příslušnost zájemce 
- místo trvalého pobytu zájemce 
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana) 
- telefonický a e-mailový kontakt 
- datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: 

- strukturovaný životopis 
- originál (nebo ověřená kopie) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 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) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- čestné prohlášení podle § 4 odst.3. zák. 451/1991 Sb., /lustrační zákon/ - netýká se osob 

narozených po 01.12. 1971  
- čestné prohlášení podle § 110 odst.6. zákona o obcích 
- lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., / lustrační zákon/ - netýká se osob 

narozených po 01.12. 1971, (případně potvrzenou žádost o vystavení lustračního 
osvědčení) 

- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby výběrového 
řízení dle přílohy přihlášky 

- stručný přehled o době a počtu řízených pracovníků u předchozích zaměstnavatelů 
 
Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky: 
poštou na adresu ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno nebo osobně v 
podatelně na stejné adrese. 
Na obálku uveďte: „Výběrové řízení – tajemník úřadu / NEOTVÍRAT“ 
 
Termín uzávěrky přihlášek: nejpozději dne 25.04.2019 (čtvrtek) v 11. hod. 
 
Bližší informace poskytne: tajemník ÚMČ, telefon: 547 422 716, mobil: 733 699 201. 
 
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,  
vzor přihlášky a příloh v sekci „volná místa a výběrová řízení“ 
 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Brně dne 22.3.2019 
 
 
Miroslav Sojka v.r.   
starosta  
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
Sejmuto dne: 

http://www.bosonohy.cz/
http://www.bosonohy.cz/
http://www.bosonohy.cz/urad-mc/volna-mista-a-vyberova-rizeni/
http://www.bosonohy.cz/urad-mc/volna-mista-a-vyberova-rizeni/

