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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pozice: Interní právník 

s místem výkonu práce: Kolín 
 

pracovní poměr na dobu neurčitou 
 

Náplň činnosti: - příprava návrhů smluv, právních podání a žalob 
- zpracování právních rozborů a stanovisek 
- zastupování zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány 
- provádění výkladů právních předpisů 
- poskytování právních rad 

     
                                       
Požadavky:                        

Vzdělání:  - magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy nebo doktorský   
                                         studijní program v oboru teoretické právní vědy                                                                          

- praxe minimálně 5 let v oboru interního (podnikového) právníka nebo na pozici 
s obdobnou pracovní náplní  

   - uživatelská znalost práce na PC (MS Office) 
   - znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu  

  (stavební zákon) 
- znalost českého jazyka slovem i písmem    

   - aktivní přístup   
   - celoživotní vzdělávání  
   - zvládání stresové zátěže   
    
Výhodou:                       

 - znalost zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích 
  a o změnách některých zákonů  

                                       - znalost zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení) 
   - znalost zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 

 (zákon o obchodních korporacích) 
 
 
Nabízíme:   - dobré pracovní podmínky 

    - pružnou pracovní dobu   
- zajímavé benefity (stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, pří-

spěvky  z FKSP, 5 týdnů dovolené) 
- služební telefon  
 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,  
 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění  

      pozdějších předpisů. 
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Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého  
                                      pobytu, datum a podpis. 
 

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis  

 

Termín nástupu: dle dohody 
 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 15. 6. 2021 na emailovou adresu: 
E-mail: lucie.cudova@ksus.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Čudová, telefon: 606 035 926 

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit nebo prodloužit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat 
žádného uchazeče 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů zasláním Vašeho životopisu souhlasíte, aby Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, zpracovávala poskytnuté osobní údaje za účelem posouzení 

možného přijetí do zaměstnání. 

 

Vyvěšeno od 6. 5. 2021 do 15. 6. 2021 

 


