
Rada města Rožnov pod Radhoštěm v působnosti valné hromady 

 společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. vyhlašuje 

 

výběrové řízení na funkci jednatel / jednatelka společnosti  

 

Městské lesy Rožnov, s.r.o. 

se sídlem Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 603 23 027 

 
 

 

Místo výkonu práce:  Rožnov pod Radhoštěm 

Předpokládaný nástup: 1.2.2023, případně dle dohody 

 

 

Náplň činnosti: 

• zajištění celkového plynulého chodu společnosti 
 

• zastupování společnosti vůči třetím osobám 
 

• správa lesního majetku města Rožnov pod Radhoštěm 
 
• zajišťování ekonomické a hospodářské činnosti 
 
• zajišťování činnosti odborného lesního hospodáře  
 
• výkon zaměstnavatelských práv vůči zaměstnancům společnosti 

 
• zabezpečení poskytování služeb v těžební činnosti, pěstební činnosti a myslivosti 
 
• projednávání záležitostí týkajících se hospodaření a právních jednání společnosti ve valné hromadě 

a v dozorčí radě, případně v jiných orgánech města 
 
• zpracování koncepce řízení a hospodaření společnosti 

 
• výkon práce v terénních (horských) podmínkách 

 
• zabezpečení odbytu dříví 

 

 

Předpoklady pro výkon funkce: 

• státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice 

věk minimálně 18 let 
  

• svéprávnost, bezúhonnost 
 

• neexistence překážky provozování živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání 
 
• splnění podmínek pro funkci člena voleného orgánu dle § 46 a § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích 

 

 

Požadavky na uchazeče: 

• odborné lesnické vzdělání, kterým se rozumí: 

- vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v magisterském studijním 

programu lesní inženýrství s odbornou lesnickou praxí alespoň 3 roky, nebo  

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu lesnictví anebo lesnické 

vysokoškolské vzdělání uvedenému vzdělání odpovídající, vyšší odborné vzdělání získané ve 



studijním oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v akreditovaném vzdělávacím programu 

oboru vzdělání lesnictví, s odbornou lesnickou praxí alespoň 6 let, nebo 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví s odbornou lesnickou praxí 

alespoň 10 let 
 

• uchazeč je držitelem licence pro výkon odborného lesního hospodáře dle § 37 zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 
 

• znalost legislativních podmínek výkonu na úseku lesního hospodářství a ekonomiky lesního 

hospodářství  
 

• znalost místních poměrů (geografické a lesnické podmínky) 
 

• organizační, řídící a velmi dobré komunikační schopnosti 
 

• znalost práce na PC (Word, Excel, internet), výhodou je znalost lesnických informačních systémů 

(software pro lesní hospodářskou evidenci) 
 

• řidičské oprávnění skupiny B 

 

 

Nabízíme: 

• odpovídající pracovní a platové podmínky 

• benefity: 

- služební telefon 

- počítač 

- služební automobil 

- příspěvek na penzijní pojištění 

- stravní lístky 

 

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: 
 
• jméno, příjmení a titul uchazeče 

 
• datum a místo narození uchazeče 
 
• státní příslušnost a adresa místa trvalého pobytu uchazeče 
 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 
• oznámení o dni možného nástupu do funkce 

 
• telefonní kontakt a emailovou adresu uchazeče 

 
• datum a podpis uchazeče 

 

 

Přílohy, které je nutné doložit k přihlášce: 
 
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 

nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 
 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

• kopie povolení k trvalému pobytu v ČR (u cizích státních příslušníků) 



 
• kopii řidičského průkazu 

 
• čestné prohlášení uchazeče, že splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce jednatele, tedy že 

 
- je starší 18 let, je plně svéprávný a je ve smyslu ustanovení živnostenského zákona bezúhonný  

- nejsou u něho dány překážky provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání 

- ohledně jeho majetku ani majetku korporace, ve které působil v posledních 3 letech, nebylo 

vedeno insolvenční řízení, a ohledně jeho osoby nebylo vedeno řízení o vyloučení člena 

statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 63 až 65 

zákona o obchodních korporacích, a že u jeho osoby není dána žádná jiná překážka výkonu 

funkce jednatele stanovená právními předpisy 
 

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení dle 

ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  
 

• kopii licence pro výkon odborného lesního hospodáře  
 

• písemný návrh koncepce řízení a hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. na období 

2023 až 2028 v rozsahu max. 3 stran A4 

 

 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 31. 12. 2022  
 

Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán žádný zřetel. 

 

 

Místo a způsob podání přihlášky: 
 
Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm na adrese: 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor kanceláře starosty  
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
v obálce s označením „NEOTVÍRAT — přihláška do výběrového řízení na funkci jednatel/jednatelka 
společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.“. 
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje 

právo žádného z účastníků nevybrat. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně 

informováni. Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vzniknou. 

Informace týkající se společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. lze získat na webových stránkách 

společnosti https://www.mlroznov.cz/wp/. Informace k výběrovému řízení lze získat na odboru 

kanceláře starosty městského úřadu u Mgr. Petry Pšenicové, tel. 731 131 783, email: 

petra.psenicova@roznov.cz, nebo na webových stránkách společnosti  

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 29.11.2022 

 

 

https://www.roznov.cz/assets/File.ashx?id_org=14293&id_dokumenty=34009
https://www.mlroznov.cz/wp/
mailto:petra.psenicova@roznov.cz

