
Městský úřad Loket (dále jen Zřizovatel), zastoupený starostou města vypisuje dne 30.8.2012 

výběrové řízení na pozici: 

Ředitel/ka společnosti Loketské městské lesy s.r.o. 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni kandidáti, kteří splňují následující podmínky stanovené 

pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 

• Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání 

• Zkušenost na řídící pozici v organizaci nebo společnosti po dobu minimálně 5 – ti let/ 

v případě středoškolského vzdělání je požadována praxe 10 let 

• Komunikativní znalost německého jazyka výhodou 

• Osobnostní a manažerské předpoklady pro úspěšné zvládnutí dané pozice 

• Občanská a morální bezúhonnost 

• Doručení přihlášky, která obsahuje veškeré náležitosti uvedené v těchto podmínkách 

výběrového řízení ve lhůtě a způsobem uvedeným níže 

 

Přihláška k účasti v tomto výběrovém řízení musí obsahovat následující: 

1. Jméno, příjmení, akademický titul uchazeče 

2. Rodné číslo 

3. Adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, není-li shodná s adresou bydliště, včetně 

telefonního čísla a adresy elektronické pošty 

4. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

5. Originál výpisu z rejstříku trestů, ke dni uzávěrky výběrového řízení ne starší tří měsíců 

6. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 

(„Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením, že uchazeč 

požádal o vydání tohoto osvědčení a zavazuje se toto osvědčení doručit vyhlašovateli 

výběrového řízení nejpozději do 30.11.2012 (nevztahuje na kandidáty narozené po 1. prosinci 

1971) 

7. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno 

dosažené vzdělání, profesní zkušenost, jazykové znalosti kandidáta, případně další informace 

dokladující způsobilost kandidáta pro úspěšné zvládnutí dané pozice 

8. Jména a adresy osob a institucí, které mohou na kandidáta podat reference pro případ, že by 

jejich vyžádání bylo považováno za účelné 

9. Souhlas s absolvováním psychologických testů a dotazníků, jejichž cílem by bylo posoudit 

zejména obecné schopnosti, manažerské předpoklady a osobní charakteristiky kandidáta pro 

případ, že by Zřizovatel považoval tento postup v rámci výběrového řízení za účelný 

10. Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky 

 

 

 

 



11. Podepsané prohlášení kandidáta v následujícím znění: 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů souhlas k jejich 
zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na 
pozici Ředitel/ka společnosti Loketské městské lesy s.r.o. 
            

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Vlastnoruční podpis: 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

Kandidáti mohou podávat své přihlášky počínaje dnem 30.8.2012 vždy v době od 8 do 16 hodin. 
Lhůta pro doručení přihlášek končí dnem 17.9.2012 Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude 
brán zřetel. 

Přihlášky mohou kandidáti doručit pouze osobně, doporučenou poštou, prostřednictvím pověřeného 
zástupce nebo kurýrem.  

O doručení přihlášky bude kandidátovi (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno písemné 
potvrzení. 

Místem pro přebírání nabídek je HOFÍREK CONSULTING, T. G. Masaryka 883/53, 360 21 Karlovy 

Vary. 

Formální požadavky 
 
Přihláška musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, 

avšak tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově 

obracet.  

V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být 

tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné 

jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 

Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 

ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky. 

 

Přihlášku podá kandidát v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, 

označeném jménem uchazeče a na ní bude výrazným způsobem uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 

POZICI ŘEDITEL SPOLEČNOSTI LOKETSKÉ MĚSTSKÉ LESY - NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ 

OBÁLEK!”. 

Zrušení výběrového řízení 
Zřizovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 

 

V Lokti dne 30.8.2012        Za Zřizovatele 


