
 
 

Tajemník M ěstského ú řadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 

výběrové řízení na obsazení funkce 
referent/ka -  

odbor ob čansko–správní a obecní živnostenský ú řad 
 
Pracovní pom ěr na dobu  u r č i t o u  (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – cca do 
09/2020, dle § 10 z. č. 312/2002 Sb. zaměstnanec nahradí dočasně nepřítomného úředníka) 
Předpokládaný nástup:  červenec - zá ří 2017 
Název územního samosprávného celku: Město Žďár nad Sázavou 
Druh práce:     referent (ú ředník ) 
Místo výkonu práce:     Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 564/2006 Sb., platové  zařazení tř. 10 
 
Charakteristika pracovního místa: 
Pracovní místo zahrnuje činnost „přepážkového pracoviště“ - bezprostřední kontakt s klientem, 
přijímání podání ohlášení živnosti a žádostí o koncesi a jejich změn a registrace zemědělského 
podnikatele a vedení navazujících správních řízení. 
 
Náplň práce: 

• zajišťuje a vykonává souhrnné práce při výkonu státní správy a činnosti na úseku vydávání 
živnostenských oprávnění, k tomu vede jednotlivá správní řízení v rozsahu živností 
koncesovaných a ohlašovacích  

• zajišťuje a vykonává souhrnné práce při výkonu státní správy a činnosti na úseku registrace 
zemědělského podnikatele 

• zajišťuje komplexně činnost centrálního registračního místa, poskytuje základní informace 
z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, správy daní 

• spolupracuje při výkonu živnostenské kontroly včetně dozoru podle zvláštních právních 
předpisů (např. ochrana spotřebitele) jako další člen kontrolní dvojice 

• vede správní řízení a rozhoduje o opatřeních dle zákona ve vyjmenovaných případech  
 
 
Podmínky pro ú čast ve výb ěrovém řízení: 

• Min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání  

• Výhodou znalost správního řádu, zkouška ZOZ 
• Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel) 
• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) výhodou 
• Flexibilita, samostatnost, odpovědnost 

 
Řádně a v termínu odevzdaná p řihláška obsahuje tyto náležitosti: 

• jméno a příjmení 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 
• telefon, e-mail – pro komunikaci v pr ůběhu výb ěrového řízení 
• datum a podpis uchazeče 

 
 



 
K přihlášce uchaze č připojí tyto doklady: 

• životopis , ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, uvedení důvodů motivace 
k práci na městském úřadu  

• výpis z evidence Rejst říku trest ů 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. 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd ělání  
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údaj ů pro účely výběrového řízení dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
 
Místo, zp ůsob a lh ůta pro podání p řihlášky: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, písemná forma, do 19. 06. 2017 do 14 hodin  
 
Adresa pro doru čování p řihlášek v obálce ozna čené:  
„Výběrové řízení – OSŽÚ“ 
Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty   
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Případné informace podá:  
Ing. Roman Krčil, vedoucí odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu, tel. 
566 688 360, mail: roman.krcil@zdarns.cz 
 
Informace k pr ůběhu výb ěrového řízení:  
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech (předpoklad: I. kolo - 22.6.2017, II. kolo – 
28.6.2017). Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy v předstihu na jimi 
uvedených e-mailových adresách.  


