
 
 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace 

přijme do pracovního poměru osobu na pozici 

 

ředitel/ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice 

 

Požadujeme: 

- ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání  

- minimálně dva roky praxe na vedoucí pozici 

- znalosti a zkušenosti s vytvářením a vedením pracovního týmu  

- přehled a zkušenosti v oblasti ekonomického řízení a řízení investic 

- strategické a analytické myšlení, schopnost dlouhodobé systematické a 

koncepční práce, organizační a komunikační schopnosti  

- přehled v oblasti muzejnictví a památkové péče výhodou 

- komunikativní znalost alespoň jednoho cizího jazyka, němčiny nebo angličtiny 

- trestní bezúhonnost 

- flexibilita (pružná pracovní doba, občasná práce o víkendech během hlavních 

programů pro veřejnost) 

- řidičský průkaz skupiny B 

 

Nabízíme: 

- práci na plný úvazek po dobu mateřské/rodičovské dovolené ředitelky muzea 

(předpoklad 3 roky) 

- stabilitu státní příspěvkové organizace 

- zajímavou a tvůrčí práci v kulturní instituci navazující na dlouhou tradici péče o 

kulturní dědictví 

- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v platném znění a 

příplatek za vedení 

- po zapracování osobní příplatek a další finanční ohodnocení 

- volný vstup do státních muzeí 

- možnost dalšího profesního vzdělávání 

- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další výhody 

 

Stručný popis pracovní náplně:  

- řídí organizační složku Národního muzea v přírodě – Muzeum v přírodě 

Zubrnice po stránce personální, ekonomické, investiční, provozní a odborné 

v souladu s Organizačním řádem instituce; 



 
 

- činí právní a jiné úkony v rozsahu stanoveném Organizačním řádem, především 

v oblasti provozu muzea, hospodaření a investiční činnosti; 

- v návaznosti na zákon č. 219/2001 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích řeší způsoby a podmínky hospodaření s 

majetkem státu v příslušnosti MP Zubrnice  

- zastupuje zájmy MPZ v jednáních řešení Územního plánu obcí, v jejichž 

katastrálním území se nacházejí pozemky s příslušností hospodaření pro MPZ 

- komunikuje a prohlubuje vztahy muzea s obcí, krajským úřadem Ústeckého 

kraje, CHKO, Národním památkovým ústavem a okolními i přeshraničními 

odbornými institucemi  

- připravuje roční i dlouhodobé plány činnosti muzea a podílí se na tvorbě 

rozpočtu; 

- aktivně vyhledává vhodné zdroje financování a řídí projektovou činnost; 

- podílí se na provozu muzea dle aktuálních potřeb 

- je členem Rady ředitelů – vedení Národního muzea v přírodě 

 

Termín nástupu: možný ihned nebo dle dohody 

Adresa pracoviště: Zubrnice čp. 74, 400 02 Ústí nad Labem 

 

Lhůta pro přijímání přihlášek: 15. října 2021 do 14:00 hodin 

 

Místo a způsob podání přihlášky: 

- osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Národní muzeum v přírodě, 

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (rozhoduje razítko podání) 

- na obálku napsat: ŘEDITEL MPZ – NEOTVÍRAT 

Výběrové řízení je dvoukolové, vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Materiály poskytnuté v rámci přihlášky nebudou uchazečům vráceny. Národní 

muzeum v přírodě si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 

 

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Kuminková, Ph.D., náměstkyně generálního ředitele pro 

odbornou činnost; e-mail: eva.kuminkova@nmvp.cz, telefon: 571 757 113, 

737 226 220.  

 

Součástí písemné přihlášky musí být: 

 strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů  

 motivační dopis v českém jazyce  



 
 

 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ZOOÚ podle ustanovení 

§ 5 odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13. 9. 2021 

 


