
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
vedoucí Městského úřadu Ivančice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a o změně některých zákonů 

 

výběrové řízení na funkci: 
úředník – pověřenec na ochranu osobních údajů GDPR, kontrolní činnost 

                                        - s výkonem práce v Ivančicích na dobu neurčitou. 
  

 
Předpoklady 
a požadavky: 
  
  
  
  
  
  

dosažené vzdělání  Vysokoškolské v magisterském studijním 
programu nebo v bakalářském studijním 
programu 

studijní obor státní správa, právo, případně IT výhodou 
znalosti oboru  - znalost nařízení EP a Rady (EU) 

2016/679 (EU GDPR), znalost 
problematiky osobních údajů a jejich 
ochrany, zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, 
zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích 

zvláštní odborná způsobilost x 
praxe ve státní správě nebo 
samosprávě 

vítána 

požadované jazykové znalosti znalost anglického jazyka výhodou 

další požadované dovednosti - znalost práce na PC na vysoké 
uživatelské úrovni 

-  přehled v oblasti systémů Windows 
Server, virtualizace, zálohování  

- znalost systému Ginis výhodou 
 
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zasílat nejpozději do 9.3.2018. 
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: sekretariát vedoucí úřadu 
MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Zásilku označte heslem „NEOTVÍRAT – 
výběrové řízení  –  GDPR “. 

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky        
do výběrového řízení.   
 
Kontaktní pracovník – Hana Kozáková, personalistka MěÚ Ivančice, telefon 546419442. 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,                       
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění, platová třída 11  

Termín nástupu:   dle dohody, nejpozději 1.5.2018 

 



Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o 
úřednících územních samosprávných celků v platném znění): občan České republiky, případně 
cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, 
bezúhonný, ovládající jednací jazyk. 

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana), datum a podpis. Uvítáme telefonní spojení popř. e-mailovou adresu.  

K přihlášce připojte:      
 strukturovaný životopis 
 originál výpisu 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 

 originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 
Charakteristika pracovního místa: 

- Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů. 
- Poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří 

provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech dle GDPR a dalších předpisů v 
oblasti ochrany údajů. 

- Monitorování souladu GDPR a dalších předpisů v oblasti ochrany údajů s koncepcemi správce 
nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování 
povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a auditů. 

- Poskytování poradenství v průběhu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování 
jeho uplatňování. 

- Vydávání stanovisek k navrhovaným opatřením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních 
údajů. 

- Spolupráce s dozorovým úřadem včetně působení jako kontaktní místo. 
- Připomínkování návrhů vnitřních předpisů, předkládání návrhů stanovisek v rozsahu 

svěřených kompetencí. 
- Výkon kontrolní činnosti u města Ivančice a jeho příspěvkových organizací. 

           
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše 
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní 
místo. 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Ivančicích dne 15.2.2018 
 
 

 
JUDr. Růžena Chládková 

tajemnice, v.r. 

 
 
 


