
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2334 ze dne 29. 9. 2015 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Rada hlavního města Prahy 
 

vyhlašuje výběrové řízení 
 

na funkci ředitele/ředitelky 
 

Muzeum hlavního města Prahy 
příspěvková organizace hl. m. Prahy 
se sídlem Kožná 1, 110 00 Praha 1 

 
 
 

Požadavky na uchazeče 
 
Uchazeč: Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český 
jazyk 
 
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské – magisterský studijní program –
humanitního/právního/ekonomického zaměření  
 
Další požadavky:  
nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v oblasti muzejní a galerijní je výhodou 
řídící, komunikační a organizační schopnosti 
aktivní znalost jednoho světového jazyka, dalšího světového jazyka vítána 
způsobilost k právním úkonům 
 
Náležitosti přihlášky: 
- jméno, příjmení, titul 
- datum a místo narození 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana) 
- datum a podpis 
- e-mail, telefon 
 
K přihlášce je nutno doložit: 
- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech                      

a dovednostech, 
-  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v příp. absolvování    

vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR) 
-  koncepci rozvoje příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy na léta 2016 – 

2020 (podklady ke zpracování koncepce obdrží uchazeči na OZV MHMP, Jungmannova 
35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 611). 

 



 
Uchazeč uvede, zda souhlasí – nesouhlasí*) se zveřejněním koncepce rozvoje příspěvkové 
organizace Muzeum hlavního města Prahy na léta 2016 – 2020. 
 
Vyhlašovatel sděluje, že příští výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Muzeum hlavního města Prahy se bude opakovat minimálně po 6 letech. 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 20. 11. 2015 do 14:00 hod. na adresu: 
 
Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy 
odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
6. patro, č. dv. 611 
Jungmannova 35/29 
110 00 Praha 1 
 
Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Muzeum 
hlavního města Prahy – neotvírat“. 
  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání 
důvodů. 
 
 

 
 

                                                 
*)  Nehodící se škrtněte 




