
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 
odborného rady (personalista/mzdový účetní) v oddělení kanceláře předsedy 

úřadu 
Č. j. UDH-350/2017 

Brno 20. 6. 2017 
Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí jako 
služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 
(dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo odborný rada 
(personalista/mzdový účetní) v oddělení kanceláře předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v oboru služby:  

 25.   Pracovněprávní vztahy 
 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 

příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. 
Místem výkonu služby je Brno. 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2017. 
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy a výkon služby 
zahrnuje zejména 

 zpracování personální a mzdové agendy (vznik, změny a skončení služebních a 
pracovních poměrů, platy, daně z příjmu, apod.),  sestavování rozpočtu v oblasti mezd,  přípravu návrhu systemizace a organizační struktury,  jednání s úřady (Úřad práce, finanční úřad, apod.). 
 

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 30. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané 
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Úřad pro 
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 
Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem 
na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@udhpsh.cz) nebo prostřednictvím 
datové schránky (psn9irb). 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být 
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady 
(personalista/mzdový účetní) v oddělení kanceláře předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  - Č. j.: UDH-350/2017“. 

                                                           1 Formulář žádosti tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení. 
 



Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může 
zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: 

1. Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie 
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 
1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo 
osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona 
doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou kopii 
průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, 
nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není občanem České republiky, 
musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních 
institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka 
jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval 
alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl 
vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou 
listinou. 

2. Dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]. 
3. Je plně svéprávný [§2 5odst. 1 písm. c)zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 

26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3. 
4. Je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 

odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 
než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním 
občanem České republiky. 

5. Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) 
zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním 
programu; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá 
příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém 
vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona 
doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; uvedenou listinu lze 
v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. 

6. Má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 dokládá písemným čestným 
prohlášením o zdravotní způsobilosti5. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle 
§ 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním 
vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách. 

 K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis. 
 

Mgr. Vojtěch Weis v.r. 
předseda úřadu 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
                                                           
2 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za 
doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 3 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 4 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za 
doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 5 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 


