
 

 
 
 
 
 
 

Pracovní místo             : Zástupce lesního správce - výroba 
Organizační jednotka  : lesní správa  Litvínov 
Předpokládaný termín obsazení funkce:  1. leden 2017 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, obor lesnictví (střední lesnická škola, fakulta lesnická) 

 odborná praxe minimálně 3 roky v lesnickém provozu 

 odborné znalosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření, správy a ochrany lesa, mysliveckého 
hospodaření, správě movitého a nemovitého majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, plnění 
celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů, 

 aktivní přístup k výkonu práva myslivosti (lovecký lístek, zbrojní průkaz) 

 uživatelská znalost PC (MS Office - Outlook, Word, Excel, Internet), znalost lesnických SW výhodou (MVO, 
CML, UCE, LHE) 

 řidičský průkaz skupiny B, 

 osobnostní předpoklady: manažerské schopnosti, komunikativnost, vstřícnost, samostatnost, ochota ke 
spolupráci, odolnost vůči stresu, loajalita, důvěryhodnost, spolehlivost, žádoucí prezentace a hájení 
oprávněných zájmů podniku, 

 občanská a morální bezúhonnost 

Pracovní působnost:  

 komplexní zabezpečování agendy související s řádným fungováním lesní správy včetně koncepčních návrhů, 
zastupování lesního správce v době jeho nepřítomnosti, vedení LHE a vypracování hlášení pro OSSL, 
spolupráce v procesu tvorby LHP, zpracování přehledů vybraných údajů LHP, měsíčních uzávěrek lesní 
správy, podílí se na zabezpečení řádného ekonomického hospodaření, přípravě, realizaci lesní výroby, 
zabezpečuje administrativní a technické práce spojené s vedením agendy lesní správy, 

 kontrola dodržování smluvních vztahů LS dle dispozic lesního správce, vyhodnocení rizik, návrh opatření 

 spolupodílí se na vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci zaměstnanců v organizační jednotce i 
spolupráci řízené organizační jednotky s ostatními útvary podniku, 

 zajišťování aktivního a řádného mysliveckého hospodaření v režijních i pronajatých honitbách, ochrana lesů 
proti škodlivým činitelům i škodám způsobeným zvěří, přijímání opatření k předcházení škodám, zjišťování 
škůdců a proti jejich vývinu a rozšíření 

 podílí se na komunikaci s veřejností 

 zajišťuje a koordinuje přípravu a realizaci dotačních projektů LS 

 aktivně se podílí na zajištění lesní pedagogiky  

Nabízíme:  

 zajímavou, samostatnou a tvůrčí práci, 

 finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, podíl na HV podniku, 

 zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, 5 týdnů dovolené, 
zaměstnanecký vzdělávací program, apod.), 

 pracovní dobu 40 hodin týdně, 

 zkušební dobu 3 měsíce 

 doba určitá dle ZP, celkem max. 3 roky - následně doba neurčitá 

 služební bydlení 

 služební vůz pro soukromé účely 

 výkon práva myslivosti v režijních honitbách LS 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky do 

30.6.2017  na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 
Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
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