
 
 

11.11.2021 Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 
Referent správy IT RIS technologií 

 
Charakteristika pracovní činnosti: 
 
• Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby IT technologií provozních zařízeních 

infrastruktury vodních cest, 
• pravidelná kontrola provozuschopnosti, diagnostika a identifikace závad a nestandardních 

stavů hardware serverů, databází, uživatelských aplikačních rozhraní, aktivních a pasivních 
síťových prvků a UPS, 

• zadávání dodavatelsky zabezpečovaných služeb a dodávek obnovy IT technologií RIS, 

• vyřizování záručních a mimozáručních oprav a údržby včetně kompletní administrace a 
uznávání a vypořádání záručních oprav a komunikace se zhotoviteli, 

• kontrola externího provádění oprav a údržby, výsledku oprav a údržby a jejich přebírání, 
• kontrola fakturací oprav a údržby a sledování rozpočtu, 
• provádění drobné pravidelné a nepravidelné údržby a mimořádných zásahů při poruchových 

stavech, 
• spolupráce s ostatními odděleními a kontrolními orgány. 
 
Požadujeme: 
• Vzdělání IT směru, 
• zkušenosti s tvorbou technických projektů, hardwarových zajištění, koordinací technické 

údržby komplexních PC systémů a atypických zařízení výpočetní techniky, 
• zkušenosti se správou operačních systémů serverů Windows a Linux a aktivních síťových 

prvků, 
• odbornou způsobilost obsluhy elektrických zařízení – Vyhláška č. 50/1978 Sb., min. §6 
• zkušenosti se správou technologických IT zařízení výhodou, 
• znalost anglického/německého jazyka, 
• řidičský průkaz sk. B,  

• komunikativnost, časovou flexibilitu, zručnost, spolehlivost a aktivní přístup ke svěřeným 
úkolům. 

 
 
Nabízíme: 

• Zajímavou práci po celé ČR, 
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, 
• příspěvek na stravování a volnočasové aktivity, 
• finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (11. platová třída), 
•    motivační odměny, 
•    vznik pracovního poměru dle dohody. 

 
 

Bližší informace poskytne paní Dana Starcová, e-mail: starcova@rvccr.cz. 
 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte, prosím, do 12. 12. 2021 na e-mail 

rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání – referent IT RIS“) nebo na adresu: 
Ředitelství vodních cest ČR  

Nábř. L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

 
Upozornění: 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Ředitelství vodních cest ČR, jakožto správce, zpracovávat Vámi 
poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 


