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Spr 446/2017                  Ve Vyškově dne 18.07.2017 
 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO VSÚ OKRESNÍHO SOUDU VE VYŠKOVĚ 

 
 Předseda Okresního soudu ve Vyškově vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 
vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice s pracovní náplní v rozsahu zákona č. 
121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednicích státního zastupitelství a  
o změně souvisejících zákonů, v platném znění. 
 
Předpoklady pro výkon funkce VSÚ: 

• ukončené studium vyšších soudních úředníků nebo ukončení vysokoškolské vzdělání 
absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti 
českého práva na vysoké škole (u bakalářského vzdělání pouze obor vyšší justiční 
úředník na MU v Brně nebo Univerzitě Palackého v Olomouci) nebo úspěšně 
ukončené studium vyšších úředníků státního zastupitelství nahrazující studium vyšších 
soudních úředníků, 

• komunikativnost, 
• trestní a morální bezúhonnost, 
• ochota vzdělávat se, 
• praktická znalost práce na PC, 

 
Předpokládaný termín nástupu: 

1. října 2017 (případně dle dohody) 
Platové zařazení: 
11. platová třída nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě v platném znění 
 
Ostatní: 

• pracovní poměr na dobu určitou na dobu 1 roku s tříměsíční zkušební dobou, 
s možností změny na dobu neurčitou, 

• pružná pracovní doba, 
• stravenky, 
• 5 týdnů dovolené. 

 
Termín pro podání přihlášky: do 10.09.2017  
 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Okresní soud ve Vyškově 
k rukám Markéty Medkové 
Kašíkova č. 28 
682 01  Vyškov 
 



 

 

 
Přílohou přihlášky bude: 

• strukturovaný profesní životopis, 
• motivační dopis,  
• kopie dokladu o dosaženém vzdělání 
• výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce 
• prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů (vyjádření souhlasu se shromažďováním a zpracováváním 
osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidátů pro funkci, a to v rozsahu 
nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení s tím, že po skončení výběrového 
řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a to do 
1 měsíce, poté budou skartovány). 

 
Kontaktní osoba: 
Markéta Medková, ředitelka správy Okresního soudu ve Vyškově, tel.: 518 720 204,  
e-mail: mmedkova@osoud.vys.justice.cz 
 
Další informace o průběhu výběrového řízení: 

• součástí výběrového řízení, které slouží k výběru nejvhodnějšího 
kandidáta/kandidátky, bude pohovor před komisí určenou předsedou soudu, 

• o termínu pohovoru budou zájemci o shora uvedenou pozici , kteří splňují 
předpoklady, vyrozuměni e-mailem, 

• předseda soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu. 

 
 
 
 
Ve Vyškově dne 18.07.2017     JUDr. Mgr. Aleš Vylam,v.r. 
       předseda Okresního soudu ve Vyškově 
  

 
 
 

 
 
 
Vyřizuje: 
Markéta Medková 
ředitelka správy soudu 
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