
 
 

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

výběrové řízení na obsazení pozice 
referent/ka odd ělení finan ční kontroly a interního auditu ( oFKIA ) 
 
Pracovní pom ěr na dobu  u r č i t o u  (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – cca do 
07/2021, dle § 10 z. č. 312/2002 Sb. zaměstnanec nahradí dočasně nepřítomného úředníka) 
Předpokládaný nástup:  červenec 2018 
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., 341/2017 Sb., platové  zařazení tř. 10,  
(zvláštní příplatek podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. § 8) 
 
Charakteristika nápln ě práce: 
Pracovník oddělení finanční kontroly a interního auditu samostatně provádí kontrolu a revizní 
činnost na úseku vnitřního kontrolního systému a na úseku veřejnosprávní kontroly. Při své 
činnosti podléhá vedoucímu oddělení finanční kontroly a interního auditu. 
 
Podmínky pro ú čast ve výb ěrovém řízení: 

• splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
• vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou ekonomického směru 
• praxe při výkonu účetnictví ve veřejné správě nebo v kontrolní činnosti vítána  
• výhodou znalosti a zkušenosti s aplikací zákonů:  

o Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění  
o Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., 
o Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
o Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
o Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění  
o Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví  
o Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

• výhodou znalost činností ÚSC, orientace v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací  
• schopnost analytické a koncepční práce, velmi dobré komunikační schopnosti 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel) 
• samostatnost, pečlivost, spolehlivost a odpovědnost  
• řidičský průkaz sk. B výhodou 

 
 
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, uvedení důvodů motivace k práci na městském úřadě  

• 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 03. 04. 2018 do 12:00 hodin 
 
 
Adresa pro doru čování p řihlášek v obálce ozna čené:  
„Výběrové řízení – oFKIA“ 
Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty   
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Případné informace podá:  
Ing. Michaela Bořilová, vedoucí oFKIA, tel. 566 688 105 
e-mail: michaela.borilova@zdarns.cz 
 
Informace k pr ůběhu výb ěrového řízení:  
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech (předpoklad: I. kolo - 09.04.2018, II. kolo – 
18.04.2018). Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni na jimi uvedených e-
mailových adresách.  


