
 
 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace 

Muzeum v přírodě Zubrnice 

 

přijme do pracovního poměru osobu na pozici 

investiční referent 
 

Požadujeme 

- úplné střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru 

- praxi min. 3 roky v oblasti stavitelství nebo investic, nejlépe se zkušenostmi v 

oblasti památkové péče 

- zodpovědnost, důslednost, strategické myšlení, schopnost jednat s lidmi 

- dobrou uživatelskou znalost PC (WORD, EXEL, Internet, AutoCAD) 

- základní znalosti Stavebního zákona, Zákona o státní památkové péči, Zákona 

o ochraně sbírek muzejní povahy 

- orientace ve stavebním rozpočtování, orientace v požární ochraně památek 

- řidičský průkaz B 

 

Náplň práce: 

- odpovídá za investiční činnosti v organizační složce Muzeum v přírodě Zubrnice 

(dále jen MPZ) 

- řídí a koordinuje stavební činnost v MPZ včetně oprav nad rámec běžné údržby 

- zpracovává investiční záměry ve vazbě na koncepční rozvoj organizace 

- připravuje podklady pro zpracování a následné výkazy investičních záměrů 

zřizovateli NMvP 

- připravuje podklady pro zpracování projektových dokumentací a dohlíží na jejich 

realizaci 

- připravuje podklady pro veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti investiční 

činnosti, provádí poptávková řízení na zakázky do 100 000 Kč bez DPH  

- připravuje podklady a podává žádosti o závazná stanoviska a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů 

- provádí dozor průběhu realizace veřejných investic, projektové a organizační 

přípravy, zpracovávání odborných technických posudků, komunikuje s dodavateli 



 
 

- ve spolupráci s pověřeným pracovníkem Národního muzea v přírodě a se 

stavebním dozorem kontroluje stavební činnost 

- je pověřen jednáním s dotčenými veřejnoprávními orgány  

- vede dokumentaci investic v MPZ  

- podílí se na zpracování ročních zpráv, výroční zprávy a na tvorbě návrhů dílčího 

rozpočtu MPZ 

 Nabízíme: 

- práci na úvazek 0,5 

- smlouvu na rok s možností prodloužení 

- stabilitu státní příspěvkové organizace 

- zajímavou a tvůrčí práci v kulturní instituci navazující na dlouhou tradici péče o 

kulturní dědictví 

- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění  

- po zapracování osobní příplatek a další finanční ohodnocení 

- volný vstup do státních muzeí 

- možnost dalšího profesního vzdělávání 

- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další výhody 

 

Termín nástupu: možný ihned nebo dle dohody 

Adresa pracoviště: Zubrnice čp. 74, 400 02 Ústí nad Labem 

 

Lhůta pro přijímání přihlášek: 15. října 2021 do 14:00 hodin 

 

Místo a způsob podání přihlášky: 

- osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Národní muzeum v přírodě, Palackého 

147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (rozhoduje razítko podání) 

- na obálku napsat: INVESTIČNÍ REFERENT – NEOTVÍRAT 

 

Výběrové řízení je dvoukolové, vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Materiály poskytnuté v rámci přihlášky nebudou uchazečům vráceny. Národní muzeum v 

přírodě si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 

 

Kontaktní osoba: Vítězslav Zachrdla, koordinátor investic NMvP, telefon: 571 757 174, e-

mail: vitezslav.zachrdla@nmvp.cz 

  



 
 

Součástí písemné přihlášky musí být: 

 strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů  

 motivační dopis v českém jazyce  

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ZOOÚ podle ustanovení § 5 

odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13. 9. 2021 

 

 


