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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
město Jaroměř 

 

vyhlašuje 
 

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění 

 

výběrové řízení č. 54/2022 
na obsazení pracovního místa referent/ka odboru životního prostředí Městského úřadu 

Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností, pro správní činnost v lesním hospodářství 
a myslivosti. 

 

Místo výkonu práce:    Jaroměř  
Předpokládaný nástup do zaměstnání: Nástup možný ihned po ukončení výběrového 

řízení  
Doba trvání pracovního poměru:  Plný pracovní úvazek, doba určitá s tříměsíční 

zkušební dobou (zástup za mateřskou, 
rodičovskou a řádnou dovolenou), nejdéle do 
31.12.2025. 

Platové zařazení:  Platová třída č. 10 (rozpětí od 23 390 do 34 370 Kč), 
určující pro platový stupeň je délka započitatelné 
praxe dle ustanovení § 123 odst. 4 zákoníku práce 
a míry jejího zápočtu podle ustanovení § 4 nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. 

 

Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění (příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), k němuž je nastaven 
systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem je reálná možnost osobního příplatku 
a odměn. 
 

Popis pracovní činnosti:  
 výkon státní správy na úsecích ochrany lesa, myslivosti a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

s výjimkou přestupků, které řeší přestupková komise města Jaroměř (zákon č. 289/1995 Sb., č. 449/2001 
Sb., 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb.), 

 výkon samosprávných činností na úseku kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Jaroměř. 
 

Požadujeme: 
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů: 
 státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,  
 minimální věk 18 let,  
 znalost jednacího jazyka, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost. 
 
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění: 
 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe lesnického zaměření. 
 
Dále požadujeme: 
 velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, 

komunikativnost – příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi, 
 dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B výhodou. 
 
Dále uvítáme: 
 praxi v oblasti veřejné správy, popř. v oboru požadované praxe, 
 znalost zákona č. 289/1995 Sb. a č. 449/2001 Sb. 
 odbornou způsobilost pro výkon předmětné správní činnosti. 
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Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů: 
 jméno, příjmení a titul,  
 datum a místo narození,  
 státní příslušnost,  
 místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),  
 číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,  
 datum a podpis. 
Pouze pro účely výběrového řízení uveďte, prosím, do přihlášky: 
 kontaktní telefonické a elektronické spojení.        
 
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady: 
 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky – nelze nahradit 

čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů (možno získat na MÚ 
Jaroměř ihned výstupem CZECHPOINTu – tel. 491 847 249, portálu veřejné správy), u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání. 

 
Nabízíme: 
 Náročnou, ale zajímavou práci 
 Zaučení zajištěno 
 Možnost dalšího vzdělávání 
 Výměra dovolené 5 týdnů v kalendářním roce 
 Měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění (po 3 měsících trvání pracovního 

poměru) 
 Příspěvek na stravování 
 Možnost využívat rekreační zařízení města 
 Pořízení stejnokroje 
 Další zaměstnanecké bonusy dle Kolektivní smlouvy 

 
Důležité upozornění: 
Přesný čas a místo konání ústního pohovoru výběrového řízení bude sdělen telefonicky (ihned po termínu 
pro podání přihlášek do VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných 
přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do ústního kola výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží 
požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude 
z výběrového řízení vyřazen.  

 

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 18.11.2022 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely 
Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Výběrové řízení č. 
54/2022 - referent/ka OŽP (lesy) - neotvírat“.  
 

Podrobnější informace v pracovní době poskytne:   
Ing. Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí tel. 491 847 150, 602 176 614 
 
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat zde 
 
Jaroměř 02.11.2022 
 

 
„podepsáno elektronicky“ 

 
                                  

Ing. Michaela Skovajsová,  
tajemnice úřadu 
_________________________________________________________________________________ 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou 
legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je 
dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou 
podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny. Bližší informace jsou uvedeny na internetových 
stránkách města v Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení 
pracovního místa. 
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.jaromer-josefov.cz%2Fe_download.php%3Ffile%3Ddata%2Ffile_storage%2Fvr-prihlaskaurednik_1.xlsx%26original%3Dvr-prihlaska_urednik.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.jaromer-josefov.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1453_1.pdf&original=Informace%20o%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20dle%20GDPR_v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.pdf
https://www.jaromer-josefov.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1453_1.pdf&original=Informace%20o%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20dle%20GDPR_v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.pdf

		2022-11-02T14:48:28+0000




