
 
 

12.5.2017: Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 
Právník 

Charakteristika pracovní činnosti: 
 Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy, veřejným 

zájmem a cíli ŘVC ČR. 

 Zpracování vzorových právních dokumentů ŘVC ČR a vnitřních organizačních 

předpisů k jejich aplikaci. 

 Posuzování a spolupráce při stanovování podmínek pro nabývání nebo pozbývání 

majetku nebo jeho zatěžování právy, k němuž má příslušnost hospodařit ŘVC ČR 

 Vedení agendy vnitřních organizačních předpisů a provádění pravidelné kontroly 

jejich souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 Spolupráce při zpracování dokumentů pro oznámení veřejné zakázky a zadávací 

dokumentaci pro zakázky jiného než malého rozsahu.   

 Zpracování a zveřejňování dokumentů o výsledcích zadávacího řízení a zpráv 

zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky a ukončení zadávacího řízení. 

 V případě vznesení námitek proti průběhu řízení zpracování stanoviska zadavatele, 

zajišťování dokumentů vyžádaných orgány dohledu. 

 Zajišťování zveřejňování povinných dokumentů ve Věstníku veřejných zakázek, na 

profilu zadavatele a Registru smluv. 

 Zajišťování jednotné evidence smluv. 

 Zajišťování archivace písemností agendy veřejných zakázek. 

Požadujeme: 

 VŠ vzdělání právního zaměření, 

 minimálně 2 roky praxe v oblasti práva, 

 znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních 

vztazích, praxe v jeho aplikaci výhodou, 

 praxe s aplikací postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

výhodou, 

 znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

 znalost oblasti fondů EU nebo financování z veřejných prostředků výhodou, 

 znalost aplikace stavebního práva výhodou, 

 znalost anglického nebo německého jazyka, 

 znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet), 



 
 

 schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a schopnost řešit problémy, 

 trestní bezúhonnost. 

Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu neurčitou, 

 plný pracovní úvazek, 

 zajímavou práci v centru Prahy, 

 5 týdnů dovolené, 

 příspěvek na stravování v podobě stravenek, 

 finanční ohodnocení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

 vznik pracovního poměru od 1. 6. 2017. 

 
Bližší informace poskytne paní Ing. Ivana Macháčiková, e-mail: machacikova@rvccr.cz, tel: 225 131 761. 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 26. 5. 2017 na e-mail 
rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání OVS - právník“) nebo na adresu: 
Ředitelství vodních cest ČR  
nábř. L. Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1 
Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 
výběrového řízení. 


