
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
(dále "KHS MSK")  

 

nabízí volné pracovní místo 
 

„právník“ 
 

Kvalifikační předpoklady:  VŠ – magisterský studijní program (právo)  
  
Platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou, s možností změny na dobu neurčitou  
 
Místo výkonu práce: 1 místo – pracoviště Ostrava, úsek správních činností, oddělení 

právní a kontrolní  
 
Požadavky: Komunikativnost, samostatnost. Znalost problematiky správního práva. Orientace 
v legislativě v oblasti veřejného zdraví, státní kontroly a případná praxe výhodou. Uživatelská 
znalost práce s PC. Řidičské oprávnění sk. B 
 
Příklady prací: 
 

 Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy a příprava 
právních předpisů po obsahové a formální stránce. 

 Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy včetně 
zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. 

 Řešení problematiky vyplývající z uplatňování správního práva. 
 Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou 

příslušnost při rozhodovaní nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování. 
 Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi 

subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení. 
 Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo 

proti postupu správního orgánu. 
 
Nabízíme :  

 moderní pracoviště 
 odpovídající platové ohodnocení  
 zaměstnanecké výhody, pružná pracovní doba, zaměstnanecký příspěvek z FKSP  
 nástup možný od 1.3.2013 nebo dle dohody  

 
Zájemci o místo doručí motivační dopis a profesní životopis (včetně adresy a tel. kontaktu)  
na adresu KHS MSK se sídlem v Ostravě, odd. personální a dokumentační, Na Bělidle 7,   
702 00, Ostrava 2 nebo elektronicky na adresu podatelna@khsova.cz nebo osobně                 
na podatelnu KHS MSK v Ostravě nejpozději do 15. února 2013. 
 
Pokud uchazeč v rámci motivačního dopisu nepožádá o vrácení zaslaných materiálů, budou 
tyto po ukončení výběrového řízení skartovány. 
 
V Ostravě dne 24. ledna 2013  
 


