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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou na pozici:

Vodohospodář (1312)
Informace o pracovním místě:










profese: vodohospodář;
pozice: odborný rada (1312);
oddělení: péče o vodní ekosystémy (132);
odbor: péče o přírodu a krajinu (130);
místo výkonu práce: ústředí AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov;
pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2026);
úvazek 1,0;
předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle domluvy;
platová třída: 12.

V rámci práce vodohospodáře vás čeká hlavně:
Agenda související s naplněním projektu konsorcia „Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR
v podmínkách změny klimatu“ podpořeného z programu Prostředí pro život TAČR, kterého je
AOPK ČR členem:
 účast na výzkumných pracích vedoucích k naplnění cílů výše uvedeného projektu, tj. ke
zlepšení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů;
 dlouhodobý monitoring zahrnující sledování vývoje fragmentace říční sítě a jejího
efektu na vodní ekosystémy;
 příprava metodických podkladů a nástrojů hodnocení vlivu fragmentace říční sítě;
 testování existujících kompenzačních opatření pro zmírnění dopadů fragmentace říční
sítě (terénní výzkum);
 optimalizace a vývoj efektivních kompenzačních opatření pro zmírnění dopadů
fragmentace říční sítě (modelový výzkum);
 výzkumné činnosti v oblasti fragmentace říční sítě a migrační prostupnosti vodních
toků;
 terénního sběru dat;
 provádění geografických analýz a modelování vhodných opatření k zajištění migrační
prostupnosti vodních toků;
 prezentací dosažených výsledků.
Dále účast na tvorbě či aktualizaci strategických a metodických dokumentů ochrany přírody
a krajiny v oblasti migrační průchodnosti vodních toků ČR.
Koordinace činností v rámci výše uvedeného projektu zaměřených na výzkum týkající se péče
o vodní a na vodu vázané ekosystémy, v průběhu realizace výkon kontroly
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technickobezpečnostního dohledu, kontrola dodržování příslušných zákonů, podíl na
vypisování a průběhu veřejných zakázek a přípravě zadávací dokumentací pro výběrové řízení.
Dokumentace negativních jevů v terénu a na realizovaných projektech AOPK ČR
a samostatné zajišťování opatření k nápravě.
Zpracování odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny, podílení se na
přípravě koncepcí a metodických pokynů MŽP, MZe atd.
Výkon dalších odborných prací dle pokynů nadřízeného v souvislosti se svým služebním
zařazením a aktuálními potřebami pracoviště.
Co je pro výkon práce nezbytné:




vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, nejlépe
v odpovídajícím studijním programu v přírodovědném oboru či krajinném inženýrství;
znalosti v oblasti vodního hospodářství, rybářství, ichtyologie a ochrany přírody
a krajiny, základní znalost národní i mezinárodní legislativy v oboru;
osobní zájem o problematiku ochrany přírody, organizační schopnosti, iniciativní
přístup k řešení úkolů, komunikativnost.

Za výhodu považujeme:










přesah do dalších přírodovědných či technických oborů;
znalost ekologie a etologie ryb a problematiky rybích přechodů;
zkušenosti z praxe;
zkušenosti s řízením a administrací velkých projektů financovaných z dotačních
prostředků;
uživatelské znalosti práce s GIS;
zkušenosti s týmovou prací a koordinační rolí;
znalost cizího jazyka;
uživatelské znalosti práce s PC;
řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:








zajímavou práci v oblasti ochrany přírody a krajiny;
odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída), stravenkový paušál
příspěvek FKSP, po zapracování osobní ohodnocení, odměny;
5 týdnů dovolené;
5 dní indispozičního volna ze zdravotních důvodů (sick days);
místo výkonu práce v blízkosti metra (stanice Chodov);
pružnou pracovní dobu;
příjemný pracovní kolektiv.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno doložit:


strukturovaný životopis;
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motivační dopis.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí týmu zaměstnanců
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zašlete nám Váš strukturovaný životopis
a krátký motivační dopis na e-mailovou adresu vedoucího Oddělení péče o vodní
ekosystémy Ing. Pavla Trnky: pavel.trnka@nature.cz s termínem pro odevzdání přihlášek do
15. srpna 2022.
Vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne v budově AOPK ČR
(Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov).
Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do
doby písemného odvolání. Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle zákona
č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v
pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.
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