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Pracovní náplň: Právník 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Pracoviště: Kancelář rektora 

Jméno zaměstnance:  

Pracovní náplň je rozpracovaná na 100 % pracovní úvazek 

Obsah popisu práce: 

I. Označení místa – funkce 

Kancelář rektora - právník 

Počet podřízených pracovníků: 0 

II. Nadřízený 

Nejbližším přímým nadřízeným právníka je kancléř. 

III. Zastupování 

Bez zástupu. 
 
IV. Úkoly a kompetence - pracovní náplň 

 Za výkon své činnosti odpovídá přímo kancléři. 
 Podává návrhy na zahájení exekučního řízení smluvnímu exekutorovi. 
 Konzultuje a zpracovává stanoviska v pracovně právní oblasti. 
 Zpracovává stanoviska k výkladu zákonů a zabezpečuje jejich jednotnou praxi na 

VŠTE. 
 Odpovídá za správnost interních předpisů a metodických postupů VŠTE po 

právní stránce, tedy zpracovává jejich návrhy, aktualizace a revize. 
 Provádí školení zaměstnanců či jiných pracovníků VŠTE v oblasti právní včetně 

zadávání veřejných zakázek. 
 Provádí poradenství a konzultace v oblasti právní pro potřeby VŠTE. 
 Organizuje a odpovídá za takovou organizaci své práce, aby průběh veřejné 

zakázky včetně zpracování podkladů pro VŠTE a podpisu smluv byl realizován 
v co nejkratších, vnitřními pokyny, příp. zákonem stanovených lhůtách. 
Zpracovává a odpovídá za správnost zejména zpracování zadávací dokumentace, 
vyjádření k námitkám, návrhům na přezkum, stížnostem a zpracovává podklady 
pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů. Odpovídá za dodržení všech 
lhůt zadavatele ve vztahu k došlým námitkám, návrhům na přezkum apod.  

 Podává zadavateli návrh na skartaci dokladů týkajících se veřejných zakázek po 
uplynutí archivační lhůty.  

 Zabezpečuje komplexně specializovanou činnost odborné agendy spojené se 
zadáním veřejných zakázek pro VŠTE včetně jednání o obsahu smluv 
v obchodních vztazích, zajišťuje časový a věcný průběh zadávání veřejných 
zakázek v souladu se zákonem, rozhodovací praxí a odbornými stanovisky 
orgánu dohledu a interními předpisy VŠTE.  

 Připomínkuje návrhy na personální složení hodnotící komise.  
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 Připomínkuje návrhy podané zadavatelům na doplnění personálního složení 
hodnotící komise o nezávislé odborníky a znalce.  

 Odpovídá za včasné uvolnění jistot v zákonných lhůtách. 
 Připravuje podklady a podává návrhy při jednání s úřady a odpovídá za jejich 

správnost. 
 Zpracovává návrhy obchodních smluv, příp. připomínkuje jejich návrhy. 
 Zodpovídá za vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., v platném znění a dle vnitřních předpisů, a to jak obsahově, tak z hlediska 
dodržování lhůt. 

 Kontroluje úplnost a správnost podkladů pro rozhodování statutárního orgánu. 
 Odpovídá za případné škody, které vzniknou VŠTE v případě, že dojde 

k chybnému jednání, opomenutí, nesprávnému postupu či chybně zpracovaným 
podkladům a jiným písemnostem. 

 Plní další úkoly vyplývající ze svěřené agendy a dle pokynů přímého nadřízeného 
a rektora. 

 Poskytuje konzultace pro prvoinstanční rozhodování (tj. především pro studijní 
úsek). 

 Připravuje prvoinstanční (vybraná prvoinstanční rozhodnutí) a druhoinstanční 
rozhodování (odvolací agendy) 

 Zpracovává stanoviska v souvislosti s rozhodováním o právech a povinnostech 
studentů.  

 Připravuje návrhy při řešení stížností studentů. 
 
 

 
V Českých Budějovicích dne ………………………………… 
 
 
 

 …………..…………………………………… 
 Jméno a funkce  
 přímého nadřízeného  
 
 
 
Převzetí a seznámení zaměstnance s pracovní náplní dne: 
 
 
 
Podpis: …………………………….……… 


