
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je 

výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení 

správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. 

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici: 

 

Právník, referent veřejné správy  
 

Pracoviště-lokalita 

Závod Praha, Oddělení právní, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

 

Náplň práce 

• smluvní agenda v oblasti stavebního práva se zaměřením na smluvní podmínky FIDIC 

• příprava a revize dokumentů podle smluvních podmínek FIDIC 

• příprava a vypracování právních stanovisek a analýz 

• právní podpora jednotlivým útvarům Závodu Praha 

• sledování termínů pro správní a jiná podání + termínů stanovených vedením Závodu Praha 

• účast na interních jednáních 
 

Pro tuto práci budete potřebovat 

• VŠ vzdělání v oboru právo, právní specializace, vhodné i pro čerstvé absolventy 

• uživatelská znalost MS Office  

• samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu 

• velmi dobré komunikační schopnosti 

• schopnost stanovit priority 

• aktivní přístup k řešení problémů 

• trestní bezúhonnost 
 

Co nabízíme? 

• Odborně zajímavou práci se širokým právním rozsahem  

• Možnost dalšího odborného růstu včetně možnosti účastnit se externích školení 

• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový 
paušál, bezplatná výuka angličtiny, benefitní karta e-Benefity či penzijní připojištění, 
zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, parkování 
v dochozí vzdálenosti od pracoviště, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže) 

• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života 
 
Termín nástupu 

dle dohody 
 
Pracovní poměr 

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou 

 



Platové podmínky 

12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání 

a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte 

prace@rsd.cz, tel. 954 901 320 

 


