Tajemník
Úřadu městské části města Brna
Brno - Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93, Brno
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa
právník přestupkového oddělení
POŽADAVKY:
 VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo na VŠ v ČR
 bezúhonnost
 ochota dalšího vzdělávání
 samostatné rozhodování
 rámcová znalost právních předpisů z oblasti přestupkového práva, správního práva,
daňového řádu, zákona o místních poplatcích a navazujících předpisů, zejména:
• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
• zákon č. 500/2004, Sb., správní řád
• zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• Vyhláška č. 150/2002 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které
správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (výhodou)
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 znalost práce na PC (Word, Excel a internet),
 znalost práce s aplikacemi E-spis, GINIS, VERA a ASPI výhodou
 komunikační dovednosti, znalost jednacího jazyka
 vysoké pracovní nasazení, samostatnost, flexibilita
 odolnost vůči stresu, asertivita
 schopnost pracovat zcela samostatně, zodpovědnost, spolehlivost
 pečlivost zejména při administrativní práci
 praxe ve státní správě pro danou oblast dle platných předpisů vítána
 způsobilost k právním úkonům
místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
charakteristika vykonávané práce:
- zajištění plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy
(přestupkové řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného
pořádku, občanského soužití a majetku, aj.),
- zastupování před soudy, právní poradenství ostatním oddělením a odborům v rámci úřadu
(smlouvy, vymáhání pohledávek, platební rozkazy, apod.)

jedná se o pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně a pracovní poměr na dobu neurčitou
platové podmínky:

v souladu se zák. č. 262/2006 Sb a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
v účinném znění – 11. platová třída

možnost nástupu do zaměstnání: po ukončení výběrového řízení, popř. dle domluvy
bližší informace podá: Ing. Dana Mašková, tel.: 541 588 270
e-mail: maskova@krpole.brno.cz
uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
- datum a podpis
k přihlášce připojí: - profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů
Pozn.: Všechny nevyžádané os. materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány!
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) je
třeba doručit v uzavřené obálce s názvem „Výběrové řízení na místo právník přestupkového
oddělení“ nejpozději do 14:00 hod., dne 14.5.2021, na adresu:
Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno,
k rukám vedoucí přestupkového oddělení ÚMČ Brno – Královo Pole

Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Vyvěšeno:
Sňato:

19.4.2021
14.5.2021

