OKRESNÍ SOUD VE STRAKONICÍCH
Smetanova 455, 386 23 Strakonice
tel.: 383 355 111, fax: 383 355 115, e-mail: podatelna@osoud.sce.justice.cz, IDDS: 93gabte
č.j. 16Spr 737/2021

Strakonice 9. 9. 2021

Předseda Okresního soudu ve Strakonicích
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNICE/ÚŘEDNÍK
Předpoklady pro výkon funkce:
Náplň práce:

-

státní občanství České republiky
trestní bezúhonnost
ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (ukončené magisterské
studium) na vysoké škole v České republice
plná svéprávnost
velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, komunikativní schopnosti, vysoké
pracovní nasazení, flexibilita
výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce, pokud tak
stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce
rozhodovací činnost soudu podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Uchazeč k přihlášce k výběrovému řízení připojí:
-

strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů
motivační dopis
kopii dokladu o požadovaném vzdělání
výpis z rejstříku trestů (ne starší než dva měsíce)

Předpokládaný nástup:

možný ihned

Místo výkonu práce:

Okresní soud ve Strakonicích

Platové zařazení:

12. platová třída a stupeň odpovídající započitatelné praxi
dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v účinném znění,
zvláštní příplatek (od 26 020 Kč až 37 720 Kč), osobní
ohodnocení, odměny

Typ pracovněprávního vztahu:

hlavní pracovní poměr na dobu určitou s tříměsíční
zkušební dobou s možností prodloužení

Zaměstnanecké výhody:
-

pět týdnů dovolené
příspěvek na stravenky a kulturní a sportovní akce z rozpočtu
soudu a FKSP
pět dnů placeného indispozičního volna
vzdělávací aktivity v Justiční akademii v Kroměříži v rámci
pracovní doby

Přihlášku zašlete spolu s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem, neověřenou
fotokopií nejvyššího dosaženého vzdělání, výpisem z rejstříku trestů a souhlasem se
zpracováním osobních údajů.
Přihlášky zasílejte do 31. října 2021 elektronicky spolu s požadovanými doklady k rukám
kontaktní osoby
Kontaktní osoba:

Ing. Blanka Kubelová, ředitelka správy soudu
e-mail: bkubelova@osoud.sce.justice.cz ; tel: 383 355 101,
606 684 100
Marie Brabcová, personální pracovnice
e-mail: mbrabcova@osoud.sce.justice.cz ; tel: 383 355 108

Předseda okresního soudu ve Strakonicích si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče.
Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.

Mgr. Bc. Roman Šustr, v.r.
předseda okresního soudu

za správnost vyhotovení:
Marie Brabcová

Přílohy:

formulář přihlášky
souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

PŘIHLÁŠKA
do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
vyšší soudní úřednice/vyššího soudního úředníka
Titul, jméno, příjmení:

………………………………………….

Datum narození:

…………………………………………

Kontaktní telefon:

…………………………………………

Kontaktní e-mail:

…………………………………………

Adresa trvalého pobytu:

…………………………………………

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence (je-li odlišná od trvalého pobytu):
…………………………………………………………………………………

V ………………………..

Podpis: ………………………

dne ………………………..

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení
Totožnost správce:
Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova 455, 386 23 Strakonice, www.justice.cz
IČO: 00024686, tel. 383 355 111, email: podatelna@osoud.sce.justice.cz, DS: 93gabte
Účel zpracování:
vyšší soudní
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
úřednice/úředník

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Vzdělání
Bydliště
Email
Telefon
Podpis

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Existence práva odvolat souhlas

ANO

Informace o použití osobních údajů čistě automatizovaně, včetně profilování
NE
Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí
NE
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací a souhlasím se zpracováním
svých osobních údajů pro účely konání výběrových řízení u Okresního soudu ve Strakonicích
Současně beru na vědomí, že po skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující
osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, nevydají-li se, budou skartovány.
Dne:

Podpis:

