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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice úředníka:

REFERENT – ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MěÚ Český Krumlov

Do týmu oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek hledáme kolegu na pozici 
administrátora VZ, který bude zajišťovat agendu administrace veřejných zakázek města 
Český Krumlov.

Místo výkonu práce: město Český Krumlov – Městský úřad Český Krumlov

Platové zařazení: 11. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě v platném znění.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 Komplexní administrativní podpora při zajišťování agendy veřejných zakázek zadávaných
městem  Český  Krumlov  a  jím  zřizovanými  a  zakládanými  organizacemi  dle  zákona
č. 134/2016  Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
a v souladu s předpisy a pravidly města Český Krumlov a případně příslušných dotačních
programů:

o administrace   spojená   s přípravou   dokumentace,   vyhlášením   zadávacích
a výběrových řízení, jejich průběhem až po jejich skončení

o účast v komisích, vedení jednání komisí
o metodická  podpora  /  spolupráce  s  věcnými  útvary  při  věcném  vymezení

předpokládané hodnoty,  stanovení kvalifikace a hodnocení nabídek, spolupráce
s  věcnými  útvary  při  přípravě  vysvětlení  zadávací  dokumentace  a  vypořádání
námitek

o zajištění komunikace s účastníky zadávacích a výběrových řízení
o zveřejňování  a  správa  dokumentů  všech  druhů  veřejných  zakázek  na  profilu

zadavatele  v  rámci  elektronické  nástroje,  kompletní  administrace  veřejných
zakázek ve Věstníku veřejných zakázek

o zpracování  podkladů  pro  jednání  rady  města  a  zasedání  zastupitelstva  města
v oblasti zadávání veřejných zakázek

o vedení jednotné evidence veřejných zakázek města Český Krumlov, vyhotovení
a vedení dokumentace k veřejným zakázkám
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o administrativní  podpora  při  přípravě  metodik,  interních  předpisů  a  dalších 
dokumentů města Český Krumlov při zadávání veřejných zakázek

o spolupráce  při  přípravě  vzorových  dokumentů  v oblasti  administrace  veřejných
zakázek.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Počet přijímaných: 1

Nástup: možný ihned nebo dle dohody

Nabízíme:

- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění, platová třída
a stupeň dle kvalifikace a pracovních zkušeností, po úspěšném zapracování přiznání 
osobního ohodnocení, popř. mimořádné odměny

- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu, příspěvek na penzijní

připojištění a doplňkové penzijní spoření
- služební telefon
- služební notebook
- pružná pracovní doba, zdravotní volno, popř. volno na péči o dítě do 10 let
- přátelský a inspirativní tým odborníků.

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:  

I. předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru:

 musí být státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím  
státním příslušníkem a má trvalý pobyt v ČR

 dosažený věk 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání jednacího jazyka.

II. podmínky stanovené vedoucím úřadu pro toto výběrové řízení:

 zkušenost se zadáváním veřejných zakázek
 obecná znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 pozitivní a proaktivní přístup k řešení problémů, schopnost práce pod tlakem
 organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost
 samostatnost, ale současně i schopnost být týmovým hráčem
 dobrý písemný a ústní projev v českém jazyce
 řidičský průkaz B – aktivní řidič
 dobrá uživatelská znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet).

Výhodou, nikoli podmínkou je:
 praktická znalost elektronického nástroje - profilu zadavatele E-ZAK
 praktická znalost Věstníku veřejných zakázek
 vzdělání právního zaměření
 přehled o veřejné správě.



III. náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 jméno, příjmení, titul uchazeče
 datum, místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum, podpis uchazeče.

IV. povinné přílohy přihlášky do výběrového řízení:

 životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)

 motivační dopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Formuláře  přihlášky  a  souhlasu  se  zpracováním  osobních  údajů  jsou  k dispozici  na  adrese 
https://www.ckrumlov.cz/cz/volna-pracovni-mista/ v sekci Formuláře.

Pokud  uchazeč  nepožádá  o  vrácení  ověřených  dokladů,  budou  ihned  po  ukončení  VŘ 
skartovány.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 11. 2. 2022 osobně na podatelnu Městský úřad – Kaplická 439, 
Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

Městský úřad Český Krumlov 
Oddělení personálních věcí 
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Uzavřenou obálku označte viditelně textem:

NEOTEVÍRAT - "Výběr – referent – administrátor veřejných zakázek"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv 
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Případné informace:

Náplň práce:
Ing. Petra Jelínková – vedoucí Odboru kancelář tajemníka - tel. č.: 380 766 110,

e-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz

Náležitosti přihlášky: Gabriela Šubrtová – mzdová účetní - tel. č.: 380 766 104;
e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz

V Českém Krumlově dne 19. 1. 2022
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