
 

 

 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Rada hlavního města Prahy 

vyhlašuje výběrové řízení 
na funkci ředitele/ředitelky 

 
Divadlo pod Palmovkou 

příspěvková organizace hlavního města Prahy 
se sídlem Zenklova 34, 180 00 Praha 8 

 
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  
Zaměření: umělecké/humanitní/právní/ekonomické 
   
Další požadavky: 
- nejméně 5 let ve vedoucí funkci v umělecké (divadelní) činnosti je výhodou 
- řídící, komunikační a organizační  schopnosti 
- způsobilost k právním úkonům 
- aktivní znalost jednoho světového jazyka  
 
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 

příslušníka) 
- datum a podpis 
- kontakty: e-mail, telefon 
 
K přihlášce uchazeč přiloží: 
- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech                      

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

v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR). 
 
Další požadavek na uchazeče: 
Uchazeč předloží koncepční řešení, které respektuje právně-ekonomický rámec příspěvkové 
organizace a které je realizovatelné s ohledem na stávající stav pracovněprávních závazků 
tohoto divadla. Uchazeč není ze strany hl. města Prahy ve formulaci své koncepce nijak 
limitován, a to ani v oblasti umělecké programace (umělecký žánr, dramaturgie apod.), ani 
z hlediska provozu divadla. Divadlo pod Palmovkou je považováno za kulturní prostor 
v širším slova smyslu, jenž by měl kromě funkcí uměleckých plnit i funkce komunitní. Při 



 

 

zpracování koncepce musí uchazeč vzít v úvahu fakt, že během jeho funkčního působení 
může hlavní město Praha vznést požadavek na změnu právnické osoby a změnu systému 
financování tohoto divadla. 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. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání 
důvodů. 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 
dne 14. 2. 2013 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 : „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Divadlo pod 
Palmovkou– neotvírat“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  Nehodící se škrtněte 




