
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD 
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 

 
vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení místa 
 

ANALYTIK IKT 
v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze 

 
Požadujeme: 

 vysokoškolské vzdělání, se zaměřením na kartografii, geomatiku, geografii, databáze,      
příp. onomastiku 

 vynikající znalost českého jazyka, němčina nebo angličtina vítána 

 komunikativnost slovem i písmem 

 základy práce v Microstation a ArcGIS, 

 znalost základů SQL; databází PostgreSQL 

 znalost prostředí Windows a běžných kancelářských programů. 

 GIS, praxe se správou databází prostorových dat, se zpracováním prostorových dat. 
 
Náplň práce a místo výkonu práce: 

 administrace databáze a podíl na vývoji a datovém obsahu geografického 
informačního systému Geonames (PostgreSQL, Microstation/LIDS), 

 administrace a vývoj databáze Jména světa (PostgreSQL a ArcGIS), 

 příprava dat pro aplikaci Jména světa, 

 analýzy dat, 

 řešení problémů uživatelů vč. komunikace s dodavatelem SW pro Geonames, 

 příprava návodů. 
Místem výkonu práce je sídlo úřadu v Praze 8 – Kobylisích. 

 
Nabízíme: 

 pracovní poměr podle Zákona o státní službě § 178, na plný či zkrácený úvazek  
na  dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), 

 zajímavou a tvůrčí práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického 
kodexu v pracovně-právních vztazích a možností dalšího profesního rozvoje, 

 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, platová třída 11, platový stupeň dle zápočtu praxe, 

 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního 
volna, FKSP, příspěvek na stravování, pružná pracovní doba), 

 možnost ubytování v místě zaměstnání. 
 
Požadované dokumenty: 

 žádost o přijetí do pracovního poměru s popisem motivace, 

 strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe, 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2021 (nebo dle dohody).  
 
Bližší informace k pracovní náplni a odborným požadavkům poskytne: 
pí Irena Švehlová, prom. fil., e-mail: irena.svehlova@cuzk.cz 
 
Žádost včetně požadovaných dokumentů zašlete do 16. 8. 2021 v elektronické podobě 
s označením „výběrové řízení Analytik IKT“ na adresu: irena.svehlova@cuzk.cz 
 


