
  

                 OBEC VINTÍŘOV, OBECNÍ ÚŘAD 

                   357 35 Vintířov 62 
 
 

Veřejná výzva 
 

tajemnice Obecního úřadu Vintířov 
oznamuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců dle zákona č. 312/2002 Sb., na 

pozici 
 

úředníka finančního odboru   

Druh práce: 
úředník 2.10.02 – finanční a mzdová účetní, správa pohledávek obce, agenda 
místních poplatků a evidence obyvatel, inventarizace, finanční plány a rozpočet, 
DPH, statistika, fakturace, atd.    
 
Pracovní poměr: 
Na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce. Předpokládaný nástup 1. září nebo 
dle dohody. 

Platová třída odpovídající druhu práce:    
Platová třída 9, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Místo výkonu práce:  
Katastrální území Vintířov u Sokolova  

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: 
předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Předpoklady pro vznik pracovního 
poměru dle § 4 odst. 1 zákona o úřednících. 
Uchazeč musí být fyzickou osobou, která 

• je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v 
ČR, 

• dosáhla věku 18 let, 

• je způsobilá k právním úkonům, 

• je bezúhonná, 

• ovládá jednací jazyk. 

Požadavky úřadu: 

• Střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské 
vzdělání ekonomického směru,  

• znalost podvojného účetnictví a zákona o účetnictví, 

• organizační a komunikační schopnosti, příjemné vystupování, schopnost 
jednat s lidmi, ochota dále se vzdělávat, samostatnost, 

• znalost zákonných norem státní správy a samosprávy a schopnost jejich 
aplikace v praxi, 

• uživatelská znalost práce s PC (MS Office-Word, Excel), 
 



  

Výhodou: 

•  praxe ve státní správě či samosprávě,  

• znalost účetnictví obcí, 

• práce v programu Helios Fenix, 

• znalost cizích jazyků vítána, 

• zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro oblast finanční hospodaření. 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 

• jméno, příjmení a titul zájemce, 

• datum a místo narození zájemce, 

• státní příslušnost zájemce, 

• místo trvalého pobytu zájemce, 

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, 

• datum a podpis zájemce. 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činností, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost 
čestným prohlášením, 

• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce. 
 

Lhůta pro podání přihlášky:    
 
29. července 2022 (včetně), přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny. 

Místo a způsob podání přihlášky: 
osobně na podatelně obecního úřadu nebo písemně na adresu Obecní úřad Vintířov, 
tajemnice Mgr. Marcela Picková, 357 35 Vintířov 62. Přihlášku doručte v obálce 
označené „Výběrové řízení – úředník finančního odboru“. Přihláška a souhlas 
s nakládáním s osobními údaji je k dispozici na obecním úřadě nebo na stránkách 
obce www.vintirov.cz. V přihlášce uveďte kontakt (tel. číslo, email). 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu. 
 
 
 
Mgr. Marcela Picková 
tajemnice 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 

http://www.vintirov.cz/
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