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Tajemnice Městského úřadu Šluknov vyhlašuje 

 
výzvu k p řihlášení uchaze čů o pracovní místo  

samostatný odborný pracovník – Komise pro projednáv ání přestupk ů 
předpokládaný nástup od 01.01.2022 nebo po dohod ě 

 
• Předpoklad pro vznik pracovního pom ěru:  

 
 státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému 

pobytu 
 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka 

 
• Požadavky: 

 
 kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

v oblasti právo nebo mít zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících (ZOZ 
„při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní 
samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku“) 

 vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu 
 odpovědnost, samostatnost a spolehlivost 
 znalost práce na PC 
 praxe v oboru a řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou 

 
• Obsahová nápl ň práce: 

 
 provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování  

o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě 
 nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů osobou, která není 

na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů 
 

• Platová t řída odpovídající druhu práce: 
 

 10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 Zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe 
 
V případě zájmu zašlete životopis poštou na adresu M ěstského ú řadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov nebo e-mailem tajemnici Ing. Ev ě Baborákové na e-mail: baborakova@mesto-sluknov.cz  
nejpozd ěji do 03.12.2021 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv zrušit v jejím průběhu, případně nevybrat žádného 
uchazeče bez udání důvodu. 
 
Ve Šluknově dne 16.11.2021 
 
 
Ing. Eva Baboráková, v. r.  
tajemnice MěÚ Šluknov 


