ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD VE ZLÍNĚ
Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky
tel.: 577171111, fax: 577172101, e-mail: podatelna@osoud.zln.justice.cz, IDDS: dmcabiw
NAŠE ZNAČKA:

50 Spr 2100/2019
(uvádějte v odpovědi)

DNE:

1. 8. 2019
Předseda Okresního soudu ve Zlíně
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice
(dále jen „VSÚ“)
pro Okresní soud ve Zlíně

Předpoklady pro výkon funkce VSÚ:
- bezúhonnost;
- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském či
bakalářském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice nebo
ukončené studium vyšších soudních úředníků;
- praktická znalost práce na PC;
- analytické myšlení, vysoká psychická odolnost a vysoké pracovní nasazení.
K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka předloží:
- průvodní dopis s uvedením příloh, které zasílá (tiskopis „přihláška – VSÚ“);
- motivační dopis;
- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů (e-mail a telefon);
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným
ukončením studia v bakalářském či magisterském studijním programu v oblasti práva na
vysoké škole v České republice vč. případného dodatku (diploma suplementa) nebo ověřený
doklad o absolvování studia vyšších soudních úředníků (hlásí-li se uchazeč po absolvování
studia, avšak před vydáním dokladu, postačí čestné prohlášení a ověřený doklad je třeba
předložit nejpozději u pohovoru);
- 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 19. 9. 2019.
Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti e-mailem.
Kontaktní osoba: JUDr. David Kolumber, Ph.D., tel. 577 176 102.

V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám předsedy
Okresního soudu ve Zlíně, Dlouhé díly 351, Zlín – Louky 763 02. Přihláška musí obsahovat
předepsané náležitosti a přílohy, bez nich není úplná a 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 přezkoušení základních znalostí práva a pohovoru před
výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu. Předseda okresního soudu si
vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, předseda
okresního soudu si vyhrazuje vybrat v rámci výběrového řízení jednoho i více uchazečů.
Po skončení výběrového řízení nebudou přílohy přihlášky uchazeči vraceny. O výsledku
výběrového řízení bude uchazečům doručeno vyrozumění e-mailem.
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 zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., třída 12. Nabízíme zajímavou a
pestrou práci, dovolenou v rozsahu 5 týdnů v kalendářním roce, další dny indispozičního volna,
stravenky, zaměstnanecké výhody dle FKSP a možnost složit odbornou justiční zkoušku.
Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.

Mgr. Petr Hanáček
předseda Okresního soudu ve Zlíně

