Český báňský úřad
Český báňský úřad (ČBÚ) je správním orgánem České republiky. Podle zákona č. 61/1988 Sb.
vykonává řadu činností, zejména dohlíží na veškerou hornickou činnost.
ČBÚ v první řadě vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností
prováděnou hornickým způsobem. Dále provádí inspekční činnost v oblasti bezpečnosti práce
a provozu u hornických organizací a organizací používajících a vyrábějících výbušniny,
vyšetřuje závažné důlní havárie, povoluje uvedení výbušnin do oběhu a vydává osvědčení
o odborné způsobilosti.
Pod ČBÚ, který má sídlo v Praze, spadá devět obvodních báňských úřadů. Nejvyšším
orgánem je Ústřední správní úřad, v jehož čele je předseda.
Báňský úřad je nejstarším historicky doloženým státním orgánem na území České republiky,
v roce 1871 došlo k uzákonění nové moderní organizace báňských úřadů, která navazovala
na soustavu báňských institutů z 16. století.
http://www.cbusbs.cz/index.php
Hledáme kolegu/ kolegyni do naší organizace na pozici:

Obvodní báňský inspektor/ka v Liberci
Náplň práce:
•
•
•

povolování hornické činnosti - § 2 zákona č. 61/1988 Sb., činnosti prováděné
hornickým způsoben - § 3 zákona č. 61/1988 Sb. a trhacích prací
dozorování výše uvedených činností
zpracování stanovisek k územně plánovací dokumentaci a stanovisek ke stavbám
ve vztahu k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Požadujeme:
•

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nejlépe zaměřeném
na hornictví, geologii, podzemní stavitelství, výbušniny, popřípadě na technický obor,
který se k hornictví, geologii, podzemnímu stavitelství nebo výbušninám vztahuje
např. stavební, strojní a elektro obory, nebo právo, je-li doplněno alespoň středním
vzděláním s maturitní zkouškou v některém z uvedených technických oborů

Nabízíme:
•
•
•
•

tarifní plat + 5 % z tarifu navíc od 1. 1. 2019 + osobní ohodnocení až 50 % nejvyššího
platového tarifu + zvláštní příplatek 2000 Kč; mimořádné finanční odměny;
motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci
získání praktických zkušeností, profesní růst a rozvoj odborných znalostí
31 dnů volna
stravenky, příspěvek na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, příspěvek na penzijní
připojištění, odměny k životním a pracovním výročím

Termín nástupu: dle dohody
Kontaktní údaje: michaela.hluchnikova@cbusbs.cz, tel.: 221 775 356

