
   

 

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 

 

Regionální muzeum v Litomyšli 
se sídlem Jiráskova č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Požadavky na uchazeče: 

 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou je zaměření 
v oboru muzejnictví, historie, dějiny umění, management v kultuře) 

 orientace v právních předpisech v oblasti kultury, muzejnictví, ochrany sbírkových 
předmětů a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací, 
zejména zákony č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

 praxe v řízení a vedení kolektivu 

 znalost právní problematiky v oblasti muzejnictví 

 zkušenost s řídící – manažerskou pozicí v kulturní instituci 

Osobní předpoklady: 

 dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti 

 schopnost koncepčního myšlení 

 samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace 

 schopnost vedení většího týmu spolupracovníků 

Výhodou: 

 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  

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Outlook 

 řidičský průkaz skupiny B 

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 občana, kontaktní telefonní 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 Regionálního muzea v Litomyšli 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 vydané MV podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje 
se na občany narozené po 01.12.1971) 

Přihlášky doručte na adresu: 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 30.09.2022 včetně. 
Obálku označit textem „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení RML“.  

Předpokládaný nástup: dohodou 

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána 
doporučeně zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Informace o zpracování osobních údajů: 
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat 
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro 
účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou 
poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu 
výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá 
práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost 
u dozorového orgánu. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na 
www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

https://www.pardubickykraj.cz/gdpr/

