
   
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
jako zřizovatel 

 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE 

ŘEDITELE – ŘEDITELKY 
příspěvkové organizace Pardubického kraje: 

 

 
Komenského náměstí č. p. 125, 532 11 Pardubice,  tel.: +420 466 026 190,  datová schránka:z28bwu9,  e-mail: posta@pardubickykraj.cz 

 

Východočeská galerie v Pardubicích 

se sídlem Zámek č. p. 3, 530 00 Pardubice  

Požadavky na uchazeče: 

 VŠ vzdělání v magisterském stupni  

 orientace v právních předpisech (zejména zákony č. 122/2000 Sb.,129/2000 Sb. a 128/2000 Sb.) 

 znalost problematiky příspěvkových organizací a ekonomických zásad jejich řízení  

 dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti 

 občanská a morální bezúhonnost 

Výhodou: 

 znalost právní problematiky v oblasti muzejnictví   

 znalost minimálně 1 světového jazyka  

 orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů 

 aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost  

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: 

 přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí 

 osobní údaje - jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka, kontaktní telefon a e-mailové spojení 

 datum a podpis uchazeče 

Požadované doklady k  přihlášce: 

 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech 
profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru  

 návrh koncepce řízení a rozvoje Východočeské galerie v Pardubicích v rozsahu max. 3 stran A4 
strojopisem v českém jazyce 

 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 
nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

 osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběrové řízení 

 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace ne starší 
2 měsíců 

Přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 
(OKSCR), Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Hana Zemanová, 
tel. č. 466 026 167, a to nejpozději do 04.01.2018. Obálku označit textem „NEOTVÍRAT“.  


