
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 
Středočeský kraj zastoupený hejtmankou Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa:

Ředitel/ka příspěvkové organizace Středočeského kraje
Integrovaná doprava Středočeského kraje, se sídlem Sokolovská 100/94, 

186 00 Praha 8 - Karlín
 

Charakteristika vykonávané práce:  

Organizace a řízení příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje 
(IDSK). Zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a 
kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem 
sousedních krajů v jejich územním obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní 
obslužnosti  Středočeského  kraje,  s  důrazem  na  dopravní,  ekonomické  a  technické 
provázání nejen s hlavním městem Prahou. Zodpovědnost zřizovateli za správu majetku 
předaného  k  hospodaření,  za  řádné  plnění  úkolů  příspěvkové  organizace  daných 
zřizovací listinou a za hospodaření dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Platové zařazení:
platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění, dle katalogu prací

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení, cca 1. 5. 2021
 

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky IDSK bude probíhat ve 3 kolech.

V prvním kole budou posuzovány základní  předpoklady pro výkon dané pozice.  Do 
druhého  kola  budou  přizváni  pouze  uchazeči,  kteří  splní  základní  předpoklady 
hodnocené v prvním kole výběrového řízení.

V kole druhém budou posuzovány odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon 
obsazované pozice prostřednictvím řízeného pohovoru. Do třetího kola budou přizvání 
dva uchazeči na základě doporučení výběrové komise.

Ve třetím kole bude hodnocena především kvalita zpracování koncepce (vize) rozvoje 
veřejné  dopravy  na  území  Středočeského  kraje,  její  další  integrace  v rámci  Pražské 
integrované dopravy a přístup k řízení IDSK.

Předpokládaná doba trvání pohovoru 1 hodina.



 
První kolo výběrového řízení – základní předpoklady pro výkon funkce: 

 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu

 minimálně 6 let praxe v oboru dopravy
 minimálně 5 let praxe ve vedoucí pozici
 praxe v oboru veřejné hromadné dopravy

Nesplnění výše uvedených předpokladů je důvodem pro vyřazení z výběrového řízení.

Doplňující předpoklady

 znalost: 
o Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1370/2007  o  veřejných 

službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
o zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
o zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
o zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 zkušenosti s komunikací se státní správou i se samosprávou 
 zkušenosti s hospodařením příspěvkové organizace 
 bezúhonnost

V  rámci  2.  kola  výběrového  řízení  budou  ověřovány  následující  schopnosti  a 
znalosti:

 orientace v právních předpisech (občanský zákoník, personalistika, veřejné zakázky)
 orientace v problematice veřejné hromadné dopravy
 manažerské dovednosti
 strategické myšlení
 komunikační schopnosti

Řízený pohovor ve 3. kole výběrového řízení se zaměří na:

 kvalitu koncepce (vize) rozvoje IDSK
 přístup k řízení IDSK
 orientaci v problematice spadající do kompetence IDSK

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 
 jméno, příjmení, titul 
 datum a místo narození 
 státní příslušnost 
 místo trvalého pobytu 
 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana) 
 datum a podpis 
 kontaktní spojení 
 formulář  přihlášky  naleznete  na  www.kr-stredocesky.cz,  úřední  deska,  volná 

pracovní místa
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K přihlášce uchazeč připojí:   
 profesní  životopis  (údaje  o  dosavadních  zaměstnáních  se  zdůrazněním  praxe  na 

pozicích,  kde  mohl  kandidát/ka  získat  relevantní  zkušenosti,  odborné  znalosti  a 
dovednosti)

 čestné  prohlášení  o  znalosti  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 
1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zákona 
č.  194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících,  zákona č.  134/2016 
Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  zákona  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích  (krajské 
zřízení)  

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (popř. ověřenou kopii)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 koncepci (vizi) rozvoje středočeské veřejné dopravy a IDSK v rozsahu do 4 stran 

formátu A4

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 9. 4. 
2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 
21 Praha 5  (aktuální provozní doba podatelny je uvedena na internetových stránkách 
Středočeského kraje).
 
Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka IDSK“. 
 
Další  informace  Vám  poskytne  Bc.  Zdeněk  Škaloud,  vedoucí  Odboru  dopravy,
tel.: 257 280 428, e-mail: skaloud@kr-s.cz.

Vyhlašovatel  si  vyhrazuje  právo  prodloužit  nebo  zrušit  toto  výběrové  řízení 
kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče. 
 
  

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje  
 

Vyvěšeno:      

Svěšeno: 
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