
1 z 2 
 

 

Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
tajemník 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 1/2023 
 

Tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice II vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), výběrové řízení č. 1/2023 na obsazení pracovní pozice: 
 

odborný referent státní správy a samosprávy 
odboru vnitřních věcí na úseku sekretariátu a podatelny 

 
Místo výkonu práce:  Úřad městského obvodu Pardubice II, Pardubice 
 
Platové zařazení:  7. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV  

č. 341/2017 Sb.) 
 
Termín nástupu:  květen 2023 
 
Pracovní poměr:  na dobu neurčitou 
 
Charakteristika vykonávané činnosti:  
- zajišťování chodu podatelny a výpravny úřadu 
- agenda vidimace a legalizace 
- agenda Czech Point 
- vyřizování administrativní agendy starosty 
- agenda výročí občanů 
 
Kvalifikační předpoklady a požadavky:       
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
- vynikající znalost práce na PC (MS Office) 
- dobré komunikační a organizační schopnosti 
- samostatnost, pečlivost a spolehlivost 
- řidičský průkaz skupiny B  
- praxe ve veřejné správě - výhodou 
- orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu činností ve veřejné správě – výhodou 
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří: 
Splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. 
úředníkem se může stát fyzická osoba, která: 
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a 

má v České republice trvalý pobyt 
- dosáhla věku 18 let 
- je způsobilá k právním úkonům 
- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
- ovládá jednací jazyk  
 
Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje písemnou přihláškou. 
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: 
- přesné označení výběrového řízení 
- jméno, příjmení, titul uchazeče 
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- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu uchazeče 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana 
- datum a podpis uchazeče. 
 
Do přihlášky doporučujeme uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče. Nedoložení nepovinných 
údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na rozhodnutí o případném uzavření pracovního 
poměru. 
 
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:       
- strukturovaný životopis – s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

a dovednostech týkajících se správních činností 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Lhůta pro podání přihlášky:           31. 3. 2023 
 
Přihlášky s požadovanými doklady musí být doručeny osobně na podatelnu úřadu (nejpozději 31. 3. 
2023 do 14:30 hodin) nebo poštou na adresu: Úřad městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 
530 09 Pardubice (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu). Na obálku uveďte: „výběrové 
řízení č.  1/2023 – neotvírat“.  
 
Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze do výběrového řízení zařadit. 
 
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město 
Pardubice – Úřad městského obvodu Pardubice II) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení a pro uzavření 
pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem. 
Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi 
uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k 
doplnění přihlášky apod.). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, 
osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u 
správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným 
uchazečům budou zaslané dokumenty kromě přihlášky vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich 
korespondenční adresu. Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která 
může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné 
informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice2.cz v sekci Úřad – Poskytování 
informací – Zpracování osobních údajů. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit. 
 
V Pardubicích dne 14. 3. 2023 
 
 
Mgr. Monika Benešovská 
tajemnice 


