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Předseda Okresního soudu ve Zlíně 
vyhlašuje výběrové řízení na pozice zapisovatelů/zapisovatelek 

pro Okresní soud ve Zlíně 
 
 

Jedná se zapisovatele (zapisovatelky) provádějící administrativní úkony související se 
zabezpečováním přípravy a průběhu soudního řízení. 
  
Předpoklady pro výkon funkce zapisovatele/zapisovatelky: 
- bezúhonnost; 
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou; 
- minimálně 220 čistých úhozů za minutu na PC klávesnici; 
- praktická znalost práce na PC; 
- velmi dobrá znalost gramatiky a pravopisu; 
- dobré komunikační vlastnosti a ochota se dále vzdělávat; 
- samostatnost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení a vysoká psychická odolnost. 
  
K  účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka předloží: 
- vyplněnou přihlášku s uvedením příloh, které zasílá; 
- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů (e-mail a telefon); 
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení výpisu z evidence rejstříku trestů bude 

požadováno až v případě nástupu); 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 
- kopii dokladu o státní zkoušce ze psaní na klávesnici případně obdobné zkoušky (má-li 

uchazeč takovouto zkoušku); 
- poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dává účastník 

výběrového řízení souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Po skončení výběrového řízení budou materiály 
s osobními údaji skartovány. 
 

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 13. 9. 2019 do 12:00 hodin. 
Výběrové řízení proběhne 24. – 25. 9. 2019. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti  

e-mailem s upřesněním místa a času konání; výběrového řízení. 
  
Kontaktní osoba: Martina Macková, vedoucí občanskoprávního úseku, tel. 577 175 101. 
 
V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady ke spisové značce 
Spr 2099/2019 na e-mailovou adresu: podatelna@osoud.zln.justice.cz nebo písemně na 
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korespondenční adresu soudu. Přihláška musí obsahovat předepsané náležitosti a přílohy, bez 
nich nemusí být uchazeč zařazen do výběrového řízení. 
  
K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči na základě výběru předsedy okresního soudu. 
Předseda okresního soudu si vyhrazuje právo nepřizvat některého z uchazečů k výběrovému 
řízení. Výběrové řízení proběhne formou testu profesní způsobilosti (přepis, úprava a korekce 
textu) a event. pohovoru před výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu. Předseda 
okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. Po skončení výběrového řízení nebudou přílohy přihlášky uchazeči vraceny. O 
výsledku výběrového řízení bude uchazečům doručeno vyrozumění e-mailem. 
  
Případný nástup do pracovního poměru bude stanoven podle dohody s vybraným uchazečem. 
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (na 1 rok, zkušební doba 3 měsíce s možností 
prodloužení). Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě v platném znění (platová třída 7 a stupeň dle započitatelné praxe). 
 
Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Hanáček 
 předseda soudu 


