
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici 
 

 

 

        Č. j.: UDH-383/2019 
                                                                                             Sp. zn.: S-UDH-383/2019-PERS 
                                                                                         Brno dne 1. února 2019 
 
 
Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní místo 
 

řidič / údržbář. 

Sjednaný druh práce: řízení osobních motorových vozidel a podpůrné údržbářské práce 
v sídle Úřadu. 
 
Zařazení dle platného katalogu prací:  
1.01.04 referent majetkové správy 
1.06.09 řidič motorových vozidel. 
 
Náplň pracovní činnosti zahrnuje zejména řízení svěřeného motorového vozidla, ošetřování 
a organizační zajišťování provozuschopnosti dalších osobních motorových vozidel Úřadu, 
vedení záznamů o provozu motorových vozidel Úřadu a provádění jednodušší údržby 
kancelářských prostor a zařízení Úřadu. 
 
Místo výkonu práce: Brno 

Předpokládaný datum nástupu: co nejdříve, dle dohody 
 
Platová třída: 5 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. 

 
Požadavky: 

• neomezená zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel min. skupiny B 

• řidičské oprávnění k řízení osobních motorových vozidel na území ČR 

• plná způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost. 

 
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem, řidičské 
oprávnění min. sk. B, minimálně 2 - letá praxe v řízení referentských osobních motorových 
vozidel. 

 
K přihlášce do výběrového řízení1 je potřeba přiložit doklady: 
 

• strukturovaný životopis, s údaji o dosavadních zaměstnáních a pracovních 

                                                
1 Přihláška je přílohou tohoto Oznámení 



zkušenostech ve vztahu k požadované náplni práce, 
• kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
• aktuální výpis z evidenční karty řidiče (elektronický výpis bodového hodnocení 

z Centrálního registru řidičů) ne starší než 7 dnů, 
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
• kopie platných řidičských oprávnění. 

 
Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 22. února 2019, tj. nejpozději v této 
lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Úřad pro 
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P.O.BOX 16, 
611 00 Brno. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě na elektronickou adresu 
Úřadu (podatelna@udhpsh.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (psn9irb), 
případně předat osobně v sídle Úřadu. 

 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných příloh musí 
být označena slovy: ,,Přihláška na pracovní místo řidič/údržbář Úřadu pro dohled 
nad hospodařením politických stran a politických hnutí – č. j.: UDH-383/2019-PERS – 
NEOTEVÍRAT“. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to bez vybrání 
uchazeče a bez udání důvodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Vojtěch Weis v. r. 
 předseda Úřadu 
  


