
Pro CSS Tloskov vypisujeme výběrové řízení na tyto pracovní pozice: 

 

Dopravní referent na úvazek 1,0 

Řidič silničních motorových vozidel na úvazek 0,5 

 

 

Dopravní referent úvazek 1,0 

 

Zařazení: 6. platová třída 

Náplň práce: Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání 
dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu 

osobních automobilů včetně provozu garáží. 

Požadujeme: 

 minimálně střední vzdělání s výučním listem 

 řidičské oprávnění min. skupiny C + platný průkaz profesní způsobilosti řidiče 

 praxi na pozici řidiče motorových vozidel min. 2 roky 

 znalost základů práce s PC 

 

 

Řidič silničních motorových vozidel úvazek 0,5 
 

Zařazení: 4. platová třída 

Náplň práce: Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřevyšuje 3 500 kg. Pružná pracovní doba dle potřeb organizace 

Požadujeme: 

 minimálně střední vzdělání s výučním listem 

 řidičské oprávnění min. skupiny B 

 praxe v řízení motorových vozidel min. 5 let 

 

Společné požadavky pro obě dvě pracovní pozice 
 

 osoba spolehlivá ve smyslu zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě (§ 5) 

 doložit Výpis z rejstříku trestů 

 doložit Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 fyzická zdatnost umožňující manipulaci s přepravovanými osobami nebo nákladem 

 
Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, 

a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt 

spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v 

1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů, 
2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo 

3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu, 

b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v 

1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové 

době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem, 

2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné 

návykové látky, nebo 

3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou, 

c) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v 

souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo 
pořádková pokuta, 

d) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, 

rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, 

sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo 

e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a 

to po dobu výkonu tohoto trestu. 

 



V případě zájmu o některou z uvedených pracovních pozic zašlete ručně psaný životopis a kopii 

dokladu o vzdělání, a to do 31. 08. 2013 

 


