
Město Kašperské Hory 

Městský úřad Kašperské Hory 

OZNÁMENÍ  VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Tajemnice Městského úřadu Kašperské Hory vyhlašuje, 

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 312/2002 Sb.), 

výběrové řízení na obsazení místa úředníka / úřednice 

na pozici: 

vedoucí/vedoucího finančního odboru, s místem výkonu práce: Městský úřad Kašperské 

Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory. 

 

Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka: 

 splnění náležitostí dle § 4 z. č. 312/2002 Sb. 

 splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační 

osvědčení a čestné prohlášení; neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971) 

Požadavky: 

 VŠ vzdělání ekonomického zaměření a praxe v oboru (finance ve veřejné správě) 

minimálně 3 roky, nebo SŠ vzdělání ekonomického zaměření a minimálně 5 let 

nepřetržité praxe v oboru 

 praxe ve vedoucí funkci vítána 

 práce na PC (MS Office + odpovídající účetní programy) 

 dobrá orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy 

 znalost účetnictví a rozpočtování subjektu veřejné správy 

 znalost daňového řádu, správního řádu a zákona o obcích  

 zvláštní odborná způsobilost (nejpozději do 18 měsíců od uzavření pracovního 

poměru)  

 manažerské dovednosti, dobré komunikační schopnosti, časová flexibilita  

 občanská a morální bezúhonnost 

 

Uchazeči předloží: 

 písemnou přihlášku k výběrovému řízení, která bude v souladu s § 7 z. č. 312/2002 

Sb. obsahovat: 

 jméno, příjmení, titul  

 datum a místo narození  

 státní příslušnost  

 místo trvalého pobytu  



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

státního občana 

 datum a podpis   

k přihlášce  připojí doklady podle § 6 odst. z. č. 312/2002 Sb.: 

 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; 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. 

 

Platové podmínky se řídí  z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

NV č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů (platová třída 10,  osobní ohodnocení, příplatek za vedení) 

Předpokládaný termín nástupu: říjen / listopad 2017 

Písemné přihlášky s příslušnými doklady, v zalepené obálce označené  zřetelně „Výběrové 

řízení – finanční odbor“ NEOTEVÍRAT, zájemci zašlou (nebo doručí osobně) do 28. srpna 

2017 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory , Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, 

k rukám tajemnice MěÚ.  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo 

nevybrat žádného uchazeče. 

 

V Kašperských Horách dne 18. 7. 2017   
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