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SLUŽEBNÍ

P Ř E D P I S č. III

kterým se stanoví další požadavky pro služební místa zaměstnanců
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
ve znění
Dodatku č. 1: č.j. KÚ – 4124/2015-300-01001 ze dne 23.11.2015
Dodatku č. 2: č.j. KÚ – 2238/2016-300-01001 ze dne 7.10.2016

Schválil: Ing. Jiří Vrána, v.r.
ředitel KÚ
Platnost: od 21.8.2015

V souladu s § 11 a § 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“),
vydávám tento služební předpis, kterým z pozice služebního orgánu podle § 10 odst. 1
písmeno f) zákona stanovuji další požadavky pro služební místa vybraných zaměstnanců
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.
Čl. 1 Požadavky na služební místa
1.

Úroveň vzdělání pro jednotlivé platové třídy stanovuje příloha č. 1 k zákonu.

2.

Pro služební místa vybraných zaměstnanců Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj jsou
další požadavky dle § 25, odst. 5 písm. a) zákona stanoveny v Příloze č. 1 tohoto
služebního předpisu.
Čl. 2 Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Na dosavadního zaměstnance, který dlouhodobě vykonával činnosti stanovené pro
systemizované místo, na kterém je současně zařazen a osvědčil se, a který dosáhl alespoň
středního vzdělání s maturitní zkouškou, se při přijetí do služebního poměru v souladu s §
201 zákona pohlíží jako na zaměstnance, který stanovené vzdělání dle Čl. 1, odst. 1
splňuje, pokud stanovené činnosti vykonával alespoň v tomto rozsahu:
1.1. pro 10. platovou třídu – 1 rok,
1.2. pro 11. platovou třídu – 2 roky,
1.3. pro 12. platovou třídu – 4 roky.
2. Na dosavadního zaměstnance, který dlouhodobě vykonával činnosti stanovené pro
systemizované místo, na kterém je současně zařazen a osvědčil se, a který dosáhl alespoň
vyššího odborného vzdělání, se při přijetí do služebního poměru v souladu s § 201 zákona
pohlíží jako na zaměstnance, který stanovené vzdělání dle Čl. 1, odst. 1 splňuje, pokud
stanovené činnosti vykonával alespoň v tomto rozsahu:
2.1. pro 11. platovou třídu – 1 rok,
2.2. pro 12. platovou třídu – 2 roky.
3. Na dosavadního zaměstnance, který dlouhodobě vykonával činnosti stanovené pro
systemizované místo ve 12. platové třídě, na kterém je současně zařazen a osvědčil se,
a který dosáhl alespoň bakalářského studijního programu, se při přijetí do služebního
poměru v souladu s § 201 zákona pohlíží jako na zaměstnance, který stanovené vzdělání
dle Čl. 1, odst. 1 splňuje, pokud stanovené činnosti vykonával alespoň po dobu
1 roku.
4. Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 21. srpna 2015.

Ing. Jiří Vrána
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ředitel úřadu

Příloha č. 1

1
2

Název systemizovaného místa

Zaměření oboru (jeden z oborů)

Poznámka

Ředitel kanceláře ředitele úřadu

Ekonomika, právo1, veřejná správa, zeměměřictví2

Vedoucí personálního oddělení

Právo1

Vedoucí oddělení hospodářské správy

Ekonomika, informatika, stavebnictví, veřejná správa

Vedoucí oddělení metodiky a kontroly

Právo1, zeměměřictví2

Vedoucí oddělení podpory informačních a komunikačních technologií

Informatika, zeměměřictví2

Ředitel katastrálního pracoviště

Právo1, zeměměřictví2

Ředitel odboru právních vztahů k nemovitostem

Právo1, zeměměřictví2

Ředitel odboru GI KN

Zeměměřictví2

ÚOZI

Ředitel odboru obnovy katastrálního operátu

Zeměměřictví2

ÚOZI

Vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu

Zeměměřictví2

ÚOZI

Vedoucí právního oddělení

Právo1,

Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Právo1, zeměměřictví2

Vedoucí oddělení aktualizace PI KN

Právo1, zeměměřictví2

Vedoucí oddělení obnovy a revize KN

Zeměměřictví2

Vedoucí oddělení dokumentace KN

Zeměměřictví2

Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Zeměměřictví2

ÚOZI

Vedoucí oddělení aktualizace KN

Zeměměřictví2

ÚOZI

Interní auditor

Ekonomika, právo, veřejná správa

Rozhodování o povolení vkladu

Právo1

Plat.tř.12

Rozhodování o povolení vkladu

Právo1, zeměměřictví2

Plat.tř.11

Magisterský studijní program

zeměměřictví2

ÚOZI

Vysokoškolský studijní program 6801, 6804, 6805, 6807, 6810, 6811, 6812 nebo obdobný dle dřívějších studijních programů
Vysokoškolský studijní program 3602, 3646, 3654, 9107 nebo obor vzdělávání dle Nařízení vlády 689/2014 Sb. kód oboru 3646 nebo obdobné dle dřívějších předpisů

