
Státní  veterinární  správa  Česká republika  nabízí 
uplatnění absolventům UVLF v Košiciach na pozici 
Veterinární inspektor pro okres Litoměřice 

v  oblasti  veterinární  hygieny  a  ochrany  veřejného  zdraví 

 
Náplň práce 

• odborná veterinární činnost dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění 

• odborná veterinární činnost dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

Požadujeme 

• dokončené vysokoškolské vzdělání s titulem MVDr. 

• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 

• spolehlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti 

• řidičský průkaz skupiny B výhodou 

• složení jazykové zkoušky z českého jazyka (výjimka při doložení min. 3 let studia na 
české škole – základní, střední apod.) 

Nabízíme 

• pracovní poměr a možnost získat praktické zkušenosti ve státním sektoru, s následným 
vstupem do služebního poměru 

• plat dle platných tabulek pro státní zaměstnance ve 13. platové třídě, postup v platovém 
stupni průběžně dle délky dosažené praxe 

• osobní příplatek odpovídající pracovním výsledkům a pracovnímu nasazení 
• 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna 
• příspěvek na stravování formou stravenek Sodexo 
• příspěvek z FKSP formou Fokus passu nebo příspěvku na penzijní připojištění 
• program MultiSport 
• možnost využívání rekreačních zařízení Státní veterinární správy 
• vstřícný přístup umožňující sladění pracovního a rodinného života 

Podpora vzdělávání 
• odborný růst – celoživotní vzdělávací program 
• možnost složit úřednické zkoušky na náklady úřadu 
• bezplatné zvyšování kvalifikace v atestačním studiu 
• možnost zahraničních kurzů BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých 

státech EU i krátkodobých stáží na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu 

Ubytování 

• v rámci pracovního uplatnění nabízíme lékařům i „startovací bydlení“ 

Bližší informace o pracovní nabídce poskytne: 

Kateřina Drahoňová; +420 416 735 345; +420 724 681 561; k.drahonova@svscr.cz – 
personalista 

MVDr. Daniel Macháček; +420 475 315 930; +420 602 487 737; d.machacek.kvsu@svscr.cz –
ředitel sekce KVS SVS pro Ústecký kraj 

V případě, že splňujete příslušné požadavky a máte o tuto pracovní pozici zájem, zašlete svůj 
strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na výše uvedené emailové adresy. 
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