
10. února 2022 

Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“)  hejtman Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení                               

na obsazení tohoto pracovního místa: 

Ředitel/Ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje 

Název územního 
samosprávného celku: 

Zlínský kraj 

Druh práce: Ředitel/Ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje 

Vykonávaná činnost:  zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních 

zákonů, 

 plní vůči zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu funkci 

statutárního orgánu zaměstnavatele; je nadřízeným všech 

zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a kontroluje jejich 

činnost, 

 plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou kraje nebo hejtmanem, 

 plní úkoly stanovené v samostatné působnosti zastupitelstvem a radou 

kraje a další úkoly stanovené zákonem. 

Místo výkonu práce: Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně 

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou 

Platová třída odpovídající 
druhu práce: 

15 

Předpoklady podle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb. 
stanovené pro vznik 
pracovního poměru  

Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která:  

 je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je 

cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 

 dosáhla věku 18 let,  

 je způsobilá k právním úkonům,  

 je bezúhonná, 

 ovládá jednací jazyk, 

 splňuje další předpoklady podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb. 

Předpoklady podle § 5 
zákona č. 312/2002 Sb.            
stanovené pro jmenování 

vedoucího úřadu 

Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která má nejméně 3letou praxi 

 jako vedoucí zaměstnanec, nebo 

 při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu 

samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo 

služebním poměru ke státu, 

 ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku 

dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. 

Délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně 

předcházejících jmenování do funkce. 

Jiné požadavky pro vznik 
pracovního poměru 
odpovídající povaze 
správní činnosti: 

Podmínkou: 

 VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, 

 výborné řídící, organizační a prezentační schopnosti, 

 strategické a koncepční myšlení, 

 zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 

 samostatnost, flexibilita, loajalita, 

 způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení 

Důvěrné*, 

 ŘP sk. B – aktivní řidič. 

 

Výhodou: 

 zvláštní odborná způsobilost z obecné části,  

 znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) min. na úrovni B1. 



Ostatní požadavky Zpracování koncepce řízení Krajského úřadu Zlínského kraje v rozsahu           

max. 3 stran A4 

 

* Nedoložení listiny prokazující způsobilost s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné není důvodem pro vyřazení 

uchazeče z výběrového řízení. Takový uchazeč je však povinen nejpozději před jmenováním na pracovní místo 
ředitele/ředitelky krajského úřadu doložit, že alespoň požádal o vydání osvědčení pro příslušný stupeň utajení.   
  

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení a titul, 

 datum a místo narození, 

 státní příslušnost, 

 místo trvalého pobytu, 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, 

 kontaktní údaje (email, telefon), 

 datum a podpis. 

 

K písemné přihlášce se připojí tyto doklady: 

 životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 

 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 čestné prohlášení prokazující splnění předpokladů podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., 

 originál nebo úředně ověřená kopie listiny prokazující způsobilost seznamovat se s utajovanými 
informacemi stupně utajení Důvěrné podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti, popř. doklad prokazující podání žádosti o vydání této listiny; nedoložení 
požadované listiny/dokladu není důvodem pro vyřazení uchazeče z výběrového řízení, 

 lustrační osvědčení (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971), 

 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené  
po 1. prosinci 1971), 

 koncepce řízení Krajského úřadu Zlínského kraje v rozsahu max. 3 stran A4. 

 

Písemnou přihlášku a příslušné doklady doručte nejpozději do 02. března 2022 do 12:00 hodin  

 poštou nebo osobně na adresu: 

Krajský úřad Zlínského kraje 
Útvar personálních věcí a vzdělávání 
Třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

 nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: scsbwku). 

 
Obálku, popř. datovou zprávu, prosím označte „VŘ ŘEDITEL/ŘEDITELKA – NEOTVÍRAT“. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 

 

V případě, že uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a následně s ním bude uzavřen pracovní poměr, vztahují se na něj možná 
omezení týkající se výkonu jiné činnosti dle zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákonů o volbách 
do zastupitelstev obcí a krajů a dalších právních předpisů. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
 
Ing. Radim Holiš 
hejtman Zlínského kraje 
 
 
Vyvěšeno:  
Sejmuto: 
 


