KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Pod sídlištěm 9/1800; Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 12
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
pro Katastrální pracoviště Praha-západ rada/ odborný rada
v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem

Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo, případně v oboru příbuzném
 Vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, odpovědnost
 Schopnost osvojit si zápis vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí, orientace
v nabývacích listinách
 Samostatné analytické myšlení
 Velmi dobré komunikační schopnosti
 Dobrý písemný a ústní projev
 Týmový a iniciativní přístup
 Schopnost snášet značné pracovní vypětí
 Zájem učit se a vzdělávat
 Znalost práce na PC
 Občanská bezúhonnost
Náplň práce:
 Řešení právních otázek spojených s povolováním návrhů na vklad do katastru nemovitostí podle
zákona č. 256/2013 Sb.
 Posuzování oprávněnosti a správnosti zápisů do katastru nemovitostí, práce s judikaturou
 Vedení správního řízení
 Vedení řízení o opravě chyb v katastru nemovitostí
Nabízíme:
 pracovní poměr na dobu určitou s pracovním úvazkem 40 hodin týdně (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).
 odměňování v souladu se zákonem o státní službě a nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe (zařazení v 11. platové třídě
– platová tabulka dle přílohy č. 2 nařízení vlády), osobní příplatek
 Systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (pět týdnů dovolené, příspěvek zaměstnavatele na
stravování, FKSP, možnost rekreace na chatě v Krkonoších)
 Příjemné pracovní prostředí
 Možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje
Termín nástupu: 1. ledna 2018, případně dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou, zástup za RD
(následně možnost získat služební poměr na dobu neurčitou)
Místo nástupu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ,
Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy
Kontaktní osoba: Ing. Jana Römerová, ředitelka KP Praha-západ, tel.: 284 044 010
Nabídku se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte v elektronické podobě na adresu:
jana.romerova@cuzk.cz, resp. v písemné formě na adresu Ing. Jana Römerová, Katastrální úřad pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy, a to
nejpozději do 20. prosince 2017.
V Praze dne 24. listopadu 2017

