
Výběrové řízení – správce městských lesů 
Jednatel Podniku města Slavonice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
správce městských Lesů města Slavonice, s předpokládaným termínem nástupu od 1. 
6. 2021, případně dle dohody. Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou zasílat své 
přihlášky nejpozději do středy 17. března 2021, 12:00 hod., na podatelnu Podniku 
města Slavonice s.r.o., Polní 61, 378 81 Slavonice. 

Předpoklady: 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, schopnost vést a řídit podřízené 

zaměstnance, rozhodnost, odolnost proti stresu, organizační a komunikační 
schopnosti, aktivnost a výkonnost, důvěryhodnost, spolehlivost a loajalita. 

 

Požadavky: 
• dosažené vzdělání: 

- vysokoškolské vzdělání v oboru lesnictví 
• odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického 

hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví  
• odborná praxe alespoň 3 let 
• znalosti právních předpisů: 

- obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí  
• zajišťování chodu a řízení činností a aktivit v její působnosti: 

zejména zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby 
v těžební a pěstební činnosti, zajišťování lesní hospodářské evidence a obchodních 
i ekonomických vztahů, ochrana lesů proti škodlivým činitelům i škodám 
způsobeným zvěří, přijímání opatření k předcházení škodám, zjišťování škůdců a 
ochrana proti nim 
 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 
• dobrá uživatelská znalost PC (Windows, MS Office – Word, Excel, internet a 

elektronická pošta, správa souborů) 
• znalosti o regionu 
• ochota se dále vzdělávat 
• řidičské oprávnění skupiny B, ochota řídit referentské vozidlo, aktivní řidič 

 

Nabízíme: 
• zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci, 
• odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta 
• zázemí městské společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní pojištění, 

příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, apod.), pracovní dobu 40 hodin týdně. 
 

Bližší informace k obsahu práce podá Michal Dostál, tel. 725 699 698. 



 

Uzávěrka přihlášek: 17. 3. 2021 v 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška 
doručena na podatelnu Podniku města Slavonice s.r.o.) obálku označit „VŘ – správce 
městských lesů - neotvírat“. 
 
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: 
Podnik města Slavonice s.r.o. 
Polní 61 
378 81 Slavonice 

Náležitostí přihlášky jsou: 
• jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu zájemce, uvedení telefonického a případně elektronického 
kontaktu, datum a podpis zájemce. 

 
K přihlášce připojte: 
 
• strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …) 

s přiloženou kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným 

prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání 
žádosti);  

• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých 
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám 
souhlas k jejich zpracování a uchování.“ 

 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude 
Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na 
obsazovanou pozici. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány 
zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Informace o výběrovém řízení si můžete stáhnout také ve formátu PDF na 
www.pmsi.cz  
 
 
 
 
Ve Slavonicích dne: 8.3.2021 

https://pmsi.cz/pmsibeta/kariera.php
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