
Výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti 
Nemocnice Boskovice s. r. o.: 

Nástup: od 08.03.2023 nebo dle dohody 

Osobní předpoklady:   

 státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR 
 občanská a morální bezúhonnost 
 obecné předpoklady pro výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným (zejména 

§ 152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 46 a § 199 zákona č. 90/2012 
Sb.) 

 ovládání českého jazyka 
 

Kvalifikační předpoklady:  

Podmínky:  

 vysokoškolské vzdělání  
 minimálně 2 roky manažerské praxe v řízení zdravotnického zařízení 

 

Další předpoklady: 

 silná osobnost připravená k mimořádnému a časově flexibilnímu pracovnímu nasazení 
 komunikační schopnosti a dovednosti včetně reportingu v různé úrovni detailu 
 praktická znalost systému financování veřejného zdravotnictví v ČR 
 znalost práce na PC 

 

Obsah přihlášky:  

 jméno, příjmení, titul 
 datum a místo narození 
 státní příslušnost 
 místo trvalého pobytu 
 kontaktní telefon a e-mail 
 název funkce a označení obchodní společnosti, v níž má být tato funkce vykonávána 
 datum a vlastnoruční podpis 

  

Doklady a materiály, které zájemce připojí k přihlášce: 

 motivační dopis 



 stručný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
uchazeče 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 kopie prezentace v rozsahu cca 15 minut (vybraní uchazeči přednesou při výběrovém 

pohovoru) na téma Možnosti provozování  nemocnice okresního typu ve vlastnictví města 
v kontextu zdravotnictví ČR 

 prohlášení podepsané zájemcem, že splňuje předpoklady pro výkon funkce jednatele 
společnosti s ručením omezeným minimálně v rozsahu, jak je uvedeno výše 

  výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) 
 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám 

pro účely výběrového řízení a to po celou dobu trvání výběrového řízení 

Lhůta pro podání přihlášky: 31.03.2023 do 10.00 hodin  

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte osobně v zalepené obálce nebo 
doporučeným dopisem se značkou „Nemocnice Boskovice – jednatel – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 
NEOTVÍRAT“ na adresu MěÚ Boskovice s.r.o., Masarykovo nám. 4/2,  680 01  Boskovice.  

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města Boskovice, e-mail: 
jana.syrovatkova@boskovice.cz, tel. sekretariát starostky: 516 488 612, mobil: 777 841 430. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit. 

 

 


