
 
Výběrové řízení na pozici: odborný  lesní hospodář a pracovník zajišťující vlastní provoz lesního majetku 

v obci Vítězná 

Obec Vítězná vypisuje výběrové řízení na pozici odborný lesní hospodář pro zajištění činnosti v lesích ve 

vlastnictví obce Vítězná a pracovníka zajišťujícího vlastní provoz lesního majetku obce Vítězná o celkové rozloze 

do 150ha. 

Vymezení předmětu: 

Výkon funkce odborného lesního hospodáře včetně komplexního zajištění lesnických činností v pěstební činnosti, 

ochraně lesa, těžební činnosti i zpeněžení produktů, včetně vedení příslušné evidence, vše bude prováděno 

v souladu s platným lesním hospodářským plánem.   Zajištění těchto prací na odborné úrovni a požadované 

kvalitě, dodržování agrotechnických lhůt, obecně platných zákonů, norem a předpisů a v souladu s platným 

lesním hospodářským plánem. Příprava podkladů zpracování žádostí o finančních příspěvky na hospodaření 

v lesích a zajištění včasnosti podání žádostí.   

Doba a místo plnění: 

Termín plnění: od 1.1.2023. Místem plnění jsou lesní majetky ve vlastnictví obce Vítězná. 

Požadované obecné předpoklady: Obchodní společnost zabývající se touto činností na základě oprávnění nebo 

státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý obyt, občanská bezúhonnost. 

Požadované kvalifikační předpoklady: Licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle platných 

právních předpisů, osvědčení o odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin 

Další požadované předpoklady: profesionální, samostatná práce, organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, 

praxe a znalost regionu výhodou 

Forma výkonu činnosti: Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře 

Náležitosti přihlášky: 

• Identifikace žadatele – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, IČO, kontaktní telefon a email, datum, podpis 

• Profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, údaje o odborných znalostech 

• Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

• Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• Výpis z OR nebo živnostenské oprávnění 

• Cenový návrh za výkon funkce OLH 

• Koncepce práce OLH 

• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto VŘ ve smyslu zákona č. 

101/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15.11.2022 do 12.00 hodin 

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku spolu se všemi náležitostmi doručte v zalepené obálce 

označené „Výběrové řízení OLH – NEOTVÍRAT“ na adresu: Obec Vítězná, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná.  

Obec Vítězná si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče a výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 

Ve Vítězné dne 24.10.2022 

                                                                                      Petr Hrubý, starosta obce 

 


