
 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. – představenstvo akciové společnosti 
vyhlašuje dne 10. listopadu 2020 výběrové řízení na pozici: ředitel/ka 

společnosti 

 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

● komplexní manažerské řízení spočívající v zajištění chodu akciové společnosti 
Podmínky: 

● vysokoškolské vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření 
● osobnostní a manažerské předpoklady 

● praxe ve vedoucí funkci 
● znalost problematiky řízení akciové společnosti a souvisejících právních předpisů 

● splnění podmínek pro případné členství ve statutárním orgánu 

● praxe v obdobné funkci v oblasti civilního letectví výhodou 

● znalost prostředí vojenského letectví a struktury Armády České republiky výhodou 

● znalost světového jazyka (anglický/ruský jazyk výhodou) 

● řidičský průkaz skupiny B 

● MS Office uživatelsky 

Obsah přihlášky do výběrového řízení: 

● motivační dopis (nejméně 1 normostrana, nejvýše 3 normostrany) 

● návrh koncepce dalšího směřování, fungování společnosti s možným doplněním koncepce 
dlouhodobých vztahů s Armádou České republiky (nejvýše 4 normostrany textového popisu, nebo 
vhodnou formou prezentace) 

● strukturovaný životopis 

● údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče 

Povinné přílohy přihlášky do výběrového řízení: 

● ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
● ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. 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 60 dnů před datem 
očekávaného nástupu 

● čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) 

● výpis z evidence Rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců (originál nebo ověřená 
kopie) 

● jména a adresy osob a institucí, které mohou na uchazeče podat reference pro případ, že by jejich 
vyžádání bylo představenstvem společnosti považováno za účelné 

● písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro 
účely výběrového řízení, a to po celou dobu jeho trvání 

● potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti 
● čestné prohlášení o tom, že není dlužníkem statutárního města Pardubice a Pardubického kraje, 

nemá nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění a pojistném na sociálním 
zabezpečení 

● čestné prohlášení o splnění předpokladů pro vznik funkce člena statutárního orgánu obchodní 
korporace 

● Podepsané prohlášení uchazeče 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. 
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 
 



 

 
 

 

Doplňující informace: 
● předpokládaný termín nástupu – dohodou po ukončení výběrového řízení 
● funkční období dle stanov společnosti v délce 4 let s možností opakovaného znovuzvolení do 
pozice, resp. funkce 
● výběrové řízení může být v případě přihlášených dvou a více zájemců vícekolové 
● místo a konání výběrového řízení bude sděleno písemně 
● zaslané podklady budou po ukončení výběrového řízení vráceny 
 
Přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ – ředitel/ka společnosti EAST 
BOHEMIAN AIRPORT a.s.“ lze zaslat poštou na adresu: 
 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., 
Pražská 179, Popkovice, 
530 06 Pardubice 
 
nebo doručit osobně na sekretariát společnosti na výše uvedené adrese. 
 
Lhůta pro podání přihlášek končí 7. prosince 2020 v 16.00 hodin. 
 
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. 


