
 

 

 
Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích  

Úřad eparchiální rady 
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc 2, IČ: 00441848, telefon: 585 224 883 

datová schránka z3vd7rc, e-mail: ob-eparchie-urad@seznam.cz 
 

 
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení  

 
Eparchiální biskup Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích 

vyhlašuje v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. b) prováděcích předpisů k Ústavě 
pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku konkurzní řízení na obsazení 

funkce duchovního správce pravoslavné církevní obce v Brně 
 

Charakteristika výkonu funkce: Zajištění veškerého liturgického a duchovního života, 
pastorační, nábožensko-mravní, hospodářské a organizační činnosti Pravoslavné církevní 
obce v Brně 

Místo výkonu funkce: území správního obvodu olomoucko-brněnské eparchie   
 

   

Požadavky: 
 

dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
oboru 

 obor pravoslavná teologie 
 praxe v oboru  kněz v činné službě min. 10 let 
 jazykové znalosti minimální znalost dvou liturgických jazyků 
 další dovednosti - Řidičský průkaz skupiny B 

- Znalost práce na PC 
- Komunikativnost a samostatnost  

 
 

Přihlášky v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – konkurzní řízení“ doručte na 
adresu: Olomoucko-brněnská eparchie pravoslavné církve v českých zemích a na 

Slovensku, Masarykova 17, 779 00 Olomouc do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin nebo osobně. 
Další informace poskytne: 

 
Platové podmínky: se řídí platovou tabulkou zaměstnanců olomoucko-brněnské eparchie  
 
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve 
 
Předpoklady:  

- státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem má v České republice trvalý pobyt 

- plná kanonická způsobilost a způsobilost k právním úkonům 
- znalost jednacího jazyka 
- bezúhonnost  
- negativní lustrační osvědčení u osob narozených před rokem 1971 

 
 

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, telefonní a emailové spojení, číslo občanského průkazu nebo číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. 
 

 



 
 
 

 

 
K přihlášce je nutné připojit: 

- Strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadní praxi a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se duchovenské ale i jiné činnosti nebo 
zaměstnání 

- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem;  

- Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- V případě duchovních mimo olomoucko-brněnskou eparchii propustný list svého 

eparchiálního biskupa a od místního biskupa příslib o přijetí do olomoucko-brněnské 
eparchie 
 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich 
není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů 

na obsazované funkční místo. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit 
 

O ukončení konkurzního řízení budou uchazeči informováni mailem. Osobní materiály 
uchazeče lze osobně vyzvednout po domluvě s pracovníky úřadu eparchiální rady a to do 
konce kalendářního roku 2021. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály 
archivovány a skartovány dle platných právních předpisů. 


