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PRACOVNÍ NABÍDKA 

zahradní architekt v Metodickém centru zahradní kultury v Kroměříži 
 

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži  
vypisuje výběrové řízení  

na pozici zahradního architekta v Metodickém centru zahradní kultury v Kroměříži. 
 

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (dále „MCZK“) je organizační jednotkou Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži (dále „NPÚ, ÚOP v Kroměříži“). 

Centrum rozvíjí odbornou a metodickou činnost na úseku péče o historickou zeleň a památky 
zahradního umění směrem k odborné i laické veřejnosti. Působnost centra zahrnuje území ČR i 

aktivní rozvoj mezinárodní spolupráci a komunikaci v daném oboru. 
 

Náplň práce: 
• provádění odborných průzkumů historických zahrad a parků, 
• poradenská činnost v oblasti péče o památky zahradního umění, 
• zpracování podkladů pro odborné publikace, metodické i propagační materiály NPÚ 

pro oblast péče o památky zahradního umění, 
• organizace i fyzické provádění výzkumu na poli technologií péče o památky zahradního 

umění, 
• příprava a koordinace celoživotního vzdělávání zahradníků NPÚ, 
• správa odborné knihovny, příprava podkladů pro webovou prezentaci MCZK, provádění 

odborných rešerší k tématu péče o památky zahradního umění. 
 
Požadujeme: 

• vysokoškolské vzdělání: Zahradní a krajinářská architektura, obor Zahradní a krajinářské 
realizace, Zahradnictví a příbuzné obory, 

• znalost práce na PC, 
• řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, 
• flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, schopnost zvládat zátěžové situace, 
• dobré komunikační dovednosti, 
• trestní bezúhonnost. 

 
Výhodou: 

• aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem, 
• praxe v oboru zahradní a krajinářské tvorby, 
• znalost zákona o státní památkové péči. 

 
Nabízíme: 

• stabilitu státní příspěvkové organizace, 
• pružnou pracovní dobu, 
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, 
• pět týdnů dovolené, 
• služební mobil, 
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, volné vstupy do objektů ve správě NPÚ), 
• zajímavou práci v příjemném prostředí a kreativní práci s kvalifikovaným týmem 

spolupracovníků. 
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Místo výkonu práce, pracovní úvazek, plat a nástup do zaměstnání: 

• místo výkonu práce: město Kroměříž, působnost pro celou ČR, 
• plný pracovní úvazek na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, 
• platové zařazení a ohodnocení dle zák. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída), 
• předpokládaný nástup do zaměstnání: leden 2021. 

 
Uchazeči v přihlášce do výběrového řízení zašlou: 

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech, 
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii. 

 
 
 
Přihlášku do výběrového řízení (včetně kontaktních údajů: telefon a e-mail) doručte do 9. 11. 2020 
do 12 hodin.  

• poštou nebo osobně na adresu podatelny: Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Kroměříži, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž, 

• nebo na e-mail: klenovska.renata@npu.cz 

Obálku / e-mail označte: VĚC: „Výběrové řízení – zahradní architekt“ 

 

 

Na základě předložených dokladů proběhne výběrové řízení spojené s osobním pohovorem, na který 
bude uchazeč v předstihu pozván. 

Výsledky výběrového řízení se oznamují uchazečům obvykle e-mailem. 

NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez odůvodnění. 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části: 
ochrana osobních údajů. 
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