
Veřejná výzva 

Obec Malá Štáhle vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 S., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení místa            

administrativní pracovník/pracovnice  

– poplatky, vodné a stočné, spisová služba, pokladna, evidence obyvatel, CZECHPOINT, běžná 

administrativa obce.  

 

 

Místo výkonu práce:  

Obecní úřad Malá Štáhle  

 

Podmínky:  

nástup 15. 3. 2023, nebo podle dohody 

pracovní poměr na poloviční úvazek  

pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce  

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, 9. platová třída 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:  

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,  
státní občanství České republiky,  
způsobilost k právním úkonům,  
trestní bezúhonnost,  
požadované vzdělání – minimálně úplné střední s maturitou, 
znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),  
 
Výhodou: 
orientace v oblasti veřejné správy, tj. znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  
znalost anglického nebo německého jazyka výhodou.  
 

Další požadavky, schopnosti:  

 flexibilita, přesnost a spolehlivost, psychická odolnost, dobrý zdravotní stav, ochota se dále 

vzdělávat, komunikační schopnosti.  

Předpoklady uchazeče:  

státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 19 let, způsobilost k 

právním úkonům, bezúhonnost  

 

Náležitosti písemné přihlášky: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče  

datum a místo narození  

státní příslušnost  

místo trvalého pobytu  

číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu  

telefonní kontakt  

datum a podpis zájemce  

 



Povinné přílohy k přihlášce:  

strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem na odborné 

znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností  

originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

souhlas se zpracovnám osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – administrativní pracovník/pracovnice“ 

osobně nebo zašlete na adresu Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Malá Štáhle  tak, aby byla 

doručena nejpozději do dne 7. 3. 2023 do 13,00 hod.  

 

V Malé Štáhli dne 18. 1. 2023 

Mgr. Vít Dvořák 

starosta obce 

 

 


