
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
ŘEDITELE/ ŘEDITELKU INSTITUTU 
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY 
Správní rada Institutu Terezínské iniciativy se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1 
(dále jen ITI) vyhlašuje dne 1. října 2021 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ITI  

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru blízkém dále uvedeným činnostem 
• odborná znalost a zkušenost v záležitostech, spadajících do působnosti ITI, zejména 

v historických a společenských oborech, souvisejících s dějinami 20. století s důrazem 
na období holocaustu především v Českých zemích 

• základní orientace v právním řádu ČR, v řízení ekonomiky a uživatelských oborech IT  
• komunikativní vyjadřovací a prezentační schopnosti 
• Aktivní znalost AJ, případně dalšího světového jazyka 

Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru 1. ledna 2022 

Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte osobně či poštou na adresu ITI 
nejpozději do 15. listopadu 2021. Obálku označte nápisem: SPRÁVNÍ RADA ITI.  

Výběrové řízení se uskuteční ve dvou kolech. Po uzávěrce termínu zaslání písemných 
přihlášek proběhne první kolo, během něhož Správní rada ITI posoudí, zda uchazeč předložil 
kompletní přihlášku a splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky 
ITI. V druhém kole řízení pozve SR k ústnímu pohovoru všechny zájemce, kteří prošli prvním 
kolem. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne po ukončení ústních pohovorů a bude 
kandidátům sděleno neprodleně. Do 15. prosince bude pak rozhodnuto o výběru kandidáta na 
ředitelskou funkci. 
 

NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY: 

1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (diplom a 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce). 
 

2. Strukturovaný podrobný životopis a motivační dopis s přiloženým souhlasem se 
zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb.  

3. Životopis musí mj. obsahovat tyto údaje: 
o jméno, příjmení a titul uchazeče 
o datum a místo narození 
o státní příslušnost 
o místo trvalého pobytu 
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 

cizího státního občana, 
o doručovací adresu (popř. včetně e-mailové adresy) a kontaktní telefon 
o datum a podpis 



4. Návrh koncepce rozvoje ITI s výhledem na pětileté období po stránce projektové, 
personální i ekonomické (včetně získávání mimorozpočtových zdrojů). Maximální 
rozsah koncepce je deset normostran, počítáno bez samostatné titulní strany, popř. s 
přílohami v maximálním rozsahu deset stran s přiloženým souhlasem se zveřejněním 
na internetových stránkách ITI.  
Při koncipování návrhu se doporučuje přihlédnout ke znění zakládací listiny ITI, která 
je k nahlédnutí na webových stránkách ITI (v sekci O 
NÁS/DOKUMENTY/ZAKLÁDACÍ LISTINA ITI) 
 

5. Motivační dopis – max. dvě normostrany 
 

6. Výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší tří měsíců).  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, a to 
bez udání důvodů 

Za správní radu Institutu Terezínské iniciativy odpovídá Pavel Štingl, předseda SR 

 

V Praze dne 29. září 2021 

Za Správní radu ITI Pavel Štingl 
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