
                                                                                                      
 
 
 

Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Vedoucí oddělení provozu a správy majetku 

 

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice 

Nástup: 1. 4. 2020 nebo dle dohody 

Požadavky 

- vzdělání technického směru, ukončené maturitou 

- anglický jazyk odpovídající úrovni B2 a vyšší dle SERR, další cizí jazyk výhodou  

- dobré komunikační dovednosti 

- administrativní zdatnost 

- flexibilita 

- ochota učit se novým věcem 

- samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy 

Náplň práce 

- Komplexní zajišťování provozu a správy majetku PL.  
- Sestavování rozpočtu oddělení podle kalkulací, norem  
- Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb. 
- Zajišťování agendy daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí a daně silniční, příprava 

podkladů pro jejich výpočet a podání.  
- Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a 

fakturovaných částek za opravy, údržbu a pořízený majetek. 
- Zajišťování revizí, údržby, oprav, pojištění, dopravy. 
- Zajišťování provozu jednotlivých objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) 

včetně zajišťování a organizace údržby objektů 
- Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových 

prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání, výpočty úhrad za užívání majetku 
podle obecných metodik nebo předpisů.  

- Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení 
majetkem, zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.   

- Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, 
způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle 
investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů 
nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.  

- Zpracovávání návrhů investičních plánů.  
- Provádění stavebního dozoru.  
- Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.  
- Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a 

koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, návrhy na 
uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace 
a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v 
průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. 

- Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. 
Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění. 

- Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.  
- Zajišťování agendy BOZP 
- úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ 

požáru, mimořádných a krizových situací na úseku vyrozumění, varování, evakuace, 
nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.  



                                                                                                      
 
 

- Zajišťování souhrnného zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro 
krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci 
územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.  

- Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, 
prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů, sledování nezávadnosti 
pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti předpisů, jeho sledování a předkládání návrhů na 
odstranění nedostatků.  

- Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní 
nezávadnosti práce.  

- Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.  
- Provádění odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a 

krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární 
ochrany pro krizové situace.  

- Provádění odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, 
zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.  

- Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení, válečný stav a mimořádné 
situace v daném územním celku. 

- Zabezpečování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně zpracovávání souvisejících 
finančních plánů. Zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové situace.  

- Komplexní a samostatné zajišťování materiálně technického zásobování pro celou organizaci.  
- Zajišťování dodávek materiálu pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a 

času. Vedení poptávkových řízení. Účast na kontraktačních jednáních, výběr dodávek a 
návrhy na uzavírání kontraktů s dodavateli. Sestavování harmonogramů zásobování včetně 
vystavování objednávek a potvrzování faktur.  

- Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t. 
- Poskytování komplexních informací o příslušnosti oddělení, pracovišť nebo osob, o pracovní 

době a základních náležitostech, o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, 
stravování a cenách. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních 
brožur a jiných materiálů.  

- Pořádková služba při kulturních akcích. 
 
 
Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto 
majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího 
stavu. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu 
fyzického a účetního stavu majetku.  
Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.  
Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek. 
Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.  
 
 

Nabízíme 

- zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti 

- 25 dní dovolené 
- ohodnocení v platové třídě 11 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

Přihláška musí obsahovat 
- kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail) 
- strukturovaný životopis  
- motivační dopis 

 
Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 28. 2. 2020 na 
email kosova@lidice-memorial.cz 
 
Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude v první polovině března 2020. 
Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení. 



                                                                                                      
 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů. 

 
Odesláním životopisu udělujete Památníku Lidice souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce 
jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 


