
Právník v investiční společnosti 

Společnost: AVANT investiční společnost, a.s. 

Adresa: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

AVANT investiční společnost, a.s., je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 
specializuje na zakládání fondů kvalifikovaných investorů na míru, jejich správu a administraci. Práce pro ni 
představuje aktivní účast na rozvoji českého kapitálového trhu, neustálý profesní růst a setkávání se se 
zajímavými investičními příležitostmi i nápady. V posledních třech letech se AVANT investiční společnost, a.s., 
stala nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční 
společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. 

Do našeho týmu hledáme kolegyni či kolegu za účelem posílení právního oddělení. 

Náplň práce 

• zakládání investičních fondů a investičních společností, aktivní komunikace s investory, ČNB a ostatními 
subjekty kapitálového trhu; 

• příprava korporátní dokumentace pro investiční společnosti a investiční fondy, 

• návrhy, revize a připomínkování transakční dokumentace k investičním příležitostem, 

• zajišťování běžného korporátního chodu fondu (komunikace s klienty, změny statutů a smluv, vydávání 
akcií a podílových listů, plnění povinností vůči depozitářské bance), 

• komunikaci s orgány veřejné správy, zejména regulátorem (ČNB), 

• právní konzultace v rámci společnosti, interní školení, rešerše, aktuality v oblasti fondů kvalifikovaných 
investorů. 

Nabízíme 

• zázemí úspěšné stabilní finanční instituce s nejširším portfoliem fondů na trhu 

• podporu odborného růstu a rozvoje v rámci vysoce specializované právní agendy 

• příležitost získat zkušenosti v oblasti správy investičních fondů kvalifikovaných investorů 

• tvůrčí práci se zkušeným týmem 

• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy (Karlín) 

• stravenky, mobilní telefon pro soukromé účely 

• flexibilní začátek/konec pracovní doby 

• 5 týdnů dovolené, 5 sickdays 

• multisport karta 

• pracovní smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou, 

• možnost nástupu ihned, případně dohodou, 

Požadovaný profil 

• dokončené magisterské studium v oboru právo, 

• aktivní přístup a ochotu učit se novým věcem 

• schopnost pracovat v týmu i samostatně, bezkonfliktní vystupování, 

• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, 

• znalost zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (korporátní právo a závazkové právo), 

• uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Outlook). 

Vítáme 

• komunikativní znalost právnické angličtiny 

• zkušenost na obdobné pozici ve finanční instituci 



Pokud Vás nabízená pozice oslovila a domníváte se, že jste vhodnou kandidátkou nebo kandidátem, neváhejte 
nám zaslat svůj životopis spolu s motivačním dopisem. 


