
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
ředitel pobočky Ohrada 

NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, s.p.o. 
 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (IČO: 750 75 741), zkr. „NZM“ 
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  
‒ v platové třídě 
‒ předpokládaná celková hrubá mzda 

ředitele pobočky Ohrada 
‒ třída 13 (dle platného Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) 
‒ odpovídající třídě 13, bude zahrnovat příplatek za vedení a osobní 

příplatek 

‒ Stručný popis pracovního místa 
(charakteristika pracovní činnosti):  

‒ Vedení pobočky NZM – Ohrada (provozní, ekonomické, odborné), 
která zahrnuje také projekt a aktivity na Výstavišti České Budějovice 

‒ komplexní koordinace realizace střednědobých a dlouhodobých 
projektů (zejména projekty připravované do IROP pro Ohradu a 
České Budějovice);  

‒ správa zámku jako národní kulturní památky a turistického cíle; 
‒ odborné řízení muzejního pracoviště a kurátorů včetně vědecké 

práce v oboru; 
‒ administrace veřejných zakázek, koordinace stavebních investic, 

role příkazce do svěřeného limitu; 
‒ práce kurátora podsbírky Myslivost 

Požadavky kladené na uchazeče:  

‒ vzdělání  ‒ VŠ vzdělání; výhodou zaměření lesnické, ekonomické, stavební, 
právní nebo zemědělské; 

‒ požadovaná praxe  
 
 
 
 
 

‒ celková délka praxe nejméně 10 let, z toho nejméně 5 let ve 
vedoucích funkcích 

‒ praxe v oboru zaměření pobočky 
‒ praxe s řízením projektů financovaných z fondů EU  
‒ zkušenosti se stavebními investicemi u kulturních památek 
‒ praxe v muzeu či obdobné instituci výhodou 
‒ zkušenosti s pořádáním akcí, výstav, zkušenosti s psaním odborných 

či vědeckých textů 
‒ znalost principů činnosti a financování veřejné správy, znalost 

problematiky správy a ochrany sbírek 
‒ znalost cizího jazyka 

‒ další znalosti a schopnosti  ‒ trestní bezúhonnost 
‒ dobrá znalost práce na PC (zejména Excel) 
‒ řidičské oprávnění sk. B. 

‒ Pracovní poměr na dobu:  ‒ neurčitou (po jednom roce) 

‒ Předpokládaný nástup do prac. 
poměru:  

 
‒ 1. 1. 2018 

‒ Bližší informace poskytne:  Informace o pozici: 
- Mgr. Antonín Šimčík, náměstek generálního ředitele 

Mobil: +420  702 137 237, mail: antonin.simcik@nzm.cz 
Informace o výběrovém řízení: 

‒ Bc. Hana Kabíčková, personalistka 
‒ e-mail: hana.kabickova@nzm.cz; telefon: +420 778 493 187 

Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2017 

Adresa pro zasílání přihlášek a příloh: 
 
 
E-mail pro elektronické zasílání: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Bc. Hana Kabíčková, 
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
(na obálku uvádějte: Výběrové řízení – ředitel pobočky Ohrada) 
hana.kabickova@nzm.cz (Předmět: Výběrové řízení - ředitel pobočky 
Ohrada)  

Místo výkonu práce: NZM, pobočka Ohrada, U Bezdreva 17, Hluboká nad Vltavou 

Součástí přihlášky musí být: ‒ strukturovaný životopis zahrnující popis vzdělání, praxe (popis včetně 
vyhodnocení plnění požadavků uvedených výše včetně zkušeností 
s investicemi a fondy EU), odborných zkušeností (seznam publikační 
činnosti, seznam projektů atd.) 

‒ představa o práci v NZM Ohrada (rozsah max. 3 strany textu) 

mailto:hana.kabickova@nzm.cz
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zahrnující SWOT analýzu NZM Ohrada, návrhy na zlepšení činnosti, 
návrhy na zviditelnění zámku jakožto NKP - turistického cíle a jeho 
smysluplné koexistenci s posláním zemědělsky (lesnicky) zaměřené 
muzejní instituce  

 
Datum uveřejnění inzerátu na internetu: 26. 09. 2017 

Kontroloval:  Ing. Dita Drozdová 

Schválil:   doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel NZM  


