
CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ  

Koliště 17, 602 00 Brno 

 
 

Pozice: PM 9010030 Investiční referent (Brno) 

                            č.j.: 14306/2019-900000-405.1 

 

(pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu 

neurčitou)) 

Platové 

zařazení: 
10. platová třída  

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2)  

Útvar a 

místo výkonu 

práce: 

GŘC, odbor 13 Hospodářské správy  

oddělení 134.1 – Brno 

Brno-Koliště 17 

Pracovní 

náplň: 
- zajišťuje úkoly investiční výstavby, přípravu 

stavebních projektů, správu, údržbu a provoz 

budov; 

- zodpovídá za rozsah výstavby nebo rekonstrukce, 

podílí se na projednávání návrhů a následně 

konečné podoby projektové dokumentace; 

- aktualizace informace a údaje o administrativních 

budovách v IS CRAB, vypracovává přehledy dle 

podkladů z účetnictví, je zodpovědná za jejich 

správnost; 

- zajišťuje úkoly související s vypořádáním 

nemovitého majetku investiční povahy (pozemky, 

převody budov, vyřazování, likvidace) – 

spolupracuje při vyhlašování nepotřebnosti; 

- vytváří v souladu s platnými předpisy návrhy na 

vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku, 

který spravuje; 

- připravuje podklady pro zadávání veřejných 

zakázek, vede přehledy za oddělení, zpracovává 

plán VZ na daný rok; 

- koordinuje práci údržbářů oddělení podle požadavků 

z jednotlivých útvarů, řeší s nimi drobné opravy a 

údržbu objektů a majetku. 
 

Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu se zaměřením na 

stavitelství; 

- řidičský průkaz skupiny“B“ 

- orientace v oblasti investic a veřejných zakázek 



 

- zkušenosti s uveřejňováním v IS CRAB výhodou 

- znalosti předpisů o hospodaření s majetkem státu 

- dobré komunikační a organizační schopnosti  

- zodpovědnost, samostatnost, iniciativa, pečlivost a 

přesnost 

- standardní uživatelské znalosti v oblasti využívání 

kancelářských informačních systémů – MS Office 

 

Benefity: - po zapracování přiznání osobního příplatku 
- výkonnostní / cílové odměny 

- pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní 

měsíc) 
- 5 týdnů dovolené 
- 5 dnů placeného volna 
- stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele 

činí 36,-Kč) 
- osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

- příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního 

účtu FKSP) 
- dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních 

zařízeních) 
- Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu 

využití hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), 

(více info k tomuto benefitu https://multisport.cz/ ) 

- interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené 

odborné semináře, školení, …) 
 

Předpokládaný 

nástup: 
          1. 5. 2019 popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 

  
  

Elektronicky zašlete vyplněnou žádost pod výše 

uvedeným č.j. prostřednictvím e-formuláře (odkaz zde) 

v termínu do 26. 3. 2019. 

 

  

 

https://multisport.cz/
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=99

