
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ 
 
Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 na obsazení místa 

referent/ka ekonomicko-správního odboru  
Městského úřadu Janské Lázně 

(finanční a mzdové účetnictví, správa daní a poplatků, pokladna, příjmy města) 

 
Předpoklady: 

• Dle ustanovení § 4 zákona o úřednících 
Kvalifikační předpoklady: 

• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření, nebo min. 3 roky praxe 
v účetnictví) 

Další požadavky: 

• orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a 
rozpočtování veřejné správy 

• dobrá uživatelská znalost práce na PC 

• pečlivost, analytické myšlení a ochota se dále vzdělávat 

• umění jednat s lidmi, zodpovědnost a pečlivost 

• řidičský průkaz skupiny „B“, pro řízení referentského vozidla při služebních cestách 
Nabízíme:  

• práci v pohodovém pracovním kolektivu, s jistotou a perspektivou zaměstnání  

• pružnou pracovní dobu  

• příspěvek na penzijní a životní pojištění  

• stravenkový paušál 

• indispoziční volno 

 

Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., předpokládaný nástup 01.06.2022, 
nebo dle dohody, na dobu neurčitou, místem výkonu práce je Městský úřad Janské Lázně, výhodou 
praxe ve státní správě či samosprávě a zkouška ZOZ. 
Náležitosti přihlášky:  
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu, tel. nebo e-mailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 
K přihlášce připojte: 
Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech (včetně těch, které se týkají 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 se 
bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  

Dále přiložte podepsané prohlášení v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů 
v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), souhlas k jejich 
zpracování“. Jméno a příjmení uchazeče + vlastnoruční podpis. 

 
 
 



 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 26.05.2022 do 15 hodin v označené 
obálce: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ESO“ osobně na podatelnu MěÚ Janské Lázně nebo 
písemně na adresu: Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně.  
Další informace o průběhu výběrového řízení: 
Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. V rámci prvního kola výběrového řízení budou 
posuzovány náležitosti všech přihlášek, jejich úplnost. Pokud přihláška nebude obsahovat veškeré 
náležitosti a přílohy, nelze přihlášku považovat za úplnou, a uchazeč bude vyzván e-mailem v 
přiměřené lhůtě o doplnění. Pokud uchazeč v této lhůtě nedoplní chybějící náležitosti, bude z 
výběrového řízení vyřazen. Dále bude v rámci tohoto prvního kola posuzováno splnění požadovaných 
předpokladů a požadavků. Uchazeči, kteří nevyhoví těmto předpokladům a požadavkům budou v 
tomto kole rovněž vyřazeni. 
Případní zájemci o výše uvedenou funkci musí vzít na vědomí, že si zadavatel vyhrazuje právo provést 
předběžný výběr z těch, kteří podali přihlášku do výběrového řízení a kteří budou k vlastnímu 
výběrovému řízení pozváni. 
Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou pozváni do druhého kola – pozvánka do druhého 
kola bude zaslána pouze na elektronický kontakt (e-mail), který bude uveden v přihlášce. 
Požadované znalosti, dovednosti a schopnosti uchazečů, kteří splnili výše uvedené předpoklady a 
požadavky a jejich přihláška byla úplná, budou prověřeny v druhém kole, které proběhne v pátek 
27.05.2022 formou ústních pohovorů s jednotlivými uchazeči, a to postupně od 12.30 hodin. Čas 
začátku ústního pohovoru s každým jednotlivým uchazečem bude uveden v pozvánce do druhého 
kola. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit 
bez udání důvodu.  
Kontakt: telefon 499 875 101, e-mail: tajemnik@janske-lazne.cz pí Vojtěchová, tel. 606 674 699 
nebo ekonom@janske-lazne.cz p. Martinek 
 
V Janských Lázních 13.05.2022 
 
Bc. Marcela Vojtěchová 
tajemnice MěÚ 
podepsáno elektronicky 
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