
ŘEDITEL KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 
Ing. Daniel Janošík  

Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc 

 
                                                       Č. j.: KÚ-6026/2020-860-1001        

 
 

Ředitel Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj 
vyhlašuje v návaznosti na § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

výběrové řízení na obsazení služebního místa  
 

„rozhodování o povolení vkladu“. 
 

 
Požadujeme: 

 VŠ vzdělání právního zaměření (bakalářský nebo magisterský studijní program) 

 orientace v oblasti katastru nemovitostí výhodou 
 
Náplň práce:  

 Zjišťování projevu vůle osob uvedených ve smlouvě, zkoumání stanovených náležitostí návrhů na vklad a 
právní listiny předložené k zápisu do katastru podle právních předpisů a rozhodování o povolení vkladu práv 
k nemovitostem do katastru. Zpracování návrhu zápisu práv a změn jiných údajů katastru (budoucího stavu) 
v informačním systému katastru nemovitostí. 

 Náplň práce bude dále konkretizována při ústním pohovoru. 
 

Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu určitou, plný úvazek – zástup na služebním místě za státní zaměstnankyni na  
rodičovské dovolené, v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 platové zařazení v 10. platové třídě, odměňování v souladu s přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 
v platném znění, v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání, 

 zaměstnanecké a sociální výhody (5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, FKSP), 

 zajímavou náplň práce, příjemné pracovní prostředí. 
 
Místo výkonu práce: Katastrální pracoviště Olomouc, Vejdovského 1148/2a, 779 00  Olomouc 
 
Předpokládaný termín nástupu: 4. 1. 2021, případně dle dohody  
 
Přihlášky včetně strukturovaného profesního životopisu s přehledem dosavadní praxe a kopií dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 15. 11. 2020 na adresu: ku.proolomokraj@cuzk.cz nebo poštou na 
adresu: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, personální útvar, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc.  
 
Podrobnější údaje k pracovní náplni je možné získat u vedoucí právního oddělení Katastrálního pracoviště Olomouc, 
Mgr. Šárky Střídové, tel. 585 552 228. 
 
Kontaktní osobou pro podávání přihlášek je Mgr. Bronislava Bartošová, personalista Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, e-mail: bronislava.bartosova@cuzk.cz, tel.: 585 552 415. 
 
Olomouc, 6. 10. 2020 
 

 
 
 
 
Ing. Daniel Janošík, v. r. 

                     ředitel  
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