
 

NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s. • Sobotní 1029 • CZ – 691 42 VALTICE 
tel./fax (+420) 519 352 072 • e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz • www.vinarskecentrum.cz  

strana 1/4 

 
 

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky  

Národního vinařského centra 

Správní rada Národního vinařského centra vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky obecně 
prospěšné společnosti – Národního vinařského centra, o.p.s. 

Národní vinařské centrum, o.p.s. (dále jen „NVC“) je klíčovou a stabilní institucí vinařského dění 
v tuzemsku. Organizace úspěšně provozuje Salon vín ČR, rozvíjí vinařskou turistiku a poskytuje širší 
podporu vinařské, laické i odborné veřejnosti – především v oblasti vzdělávání, produkce tiskovin nebo 
podpory při vinařských soutěžích v tuzemsku i zahraničí. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na: https://www.vinarskecentrum.cz/o-nas 

Aktuálně NVC v souladu s chystanou vinařskou koncepcí rozšiřuje své aktivity, doplňuje pracovní 
pozice a definuje nové cíle i úkoly. 

V reakci na tyto strategické změny správní rada NVC vypisuje otevřené výběrové řízení na pozici 
ředitele/ředitelky Národního vinařského centra, o.p.s. ve Valticích.   

 
 

Požadavky na kandidáty: 

• vysokoškolské vzdělání v magisterském (inženýrském) studijním programu,  

• aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,  

• minimálně 5letá manažerská praxe; zkušenosti s vedením týmu,  

• znalost problematiky vinohradnicko-vinařského segmentu (orientace v národním 

i mezinárodním měřítku), 

• trestní bezúhonnost (čestné prohlášení), 

• řidičské oprávnění sk. B. 

Výhodou: 

• zkušenosti s implementací strategických změn a nastavováním firemních cílů, 

• profesionální vystupování, silné komunikační a prezentační dovednosti, organizační 

schopnosti, 

• strategické a analytické myšlení,  

• základní účetní znalosti a znalost ekonomie spojené s hospodařením organizace, 

• interpersonální dovednosti a schopnost motivace týmu, 

• časová flexibilita. 
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Nabízíme: 

• prestižní funkci ve sféře českého a moravského vinařství, možnost podílet se na strategickém 

rozvoji vinařství v ČR, 

• zodpovědnou a tvůrčí práci v týmu, který povedete, 

• smlouvu o výkonu funkce na pozici ředitele NVC, o.p.s. – statutární orgán, 

• místo výkonu práce Valtice, 

• odměna 60 tisíc + až 10 tisíc osobní měsíční ohodnocení; další nenárokové odměny dle 

svěřených úkolů a hospodářského výsledku, 

• služební automobil, 

• příspěvek na penzijní připojištění a stravování, 

• možnost dalšího profesního rozvoje. 

 

 

Organizační pokyny: 

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující materiály 

• strukturovaný životopis; včetně kontaktu na dvě reference, 

• motivační dopis (v max. rozsahu 1 strana A4), 

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, 

• video medailonek v maximální délce trvání 5 min a formátu – .mp4, .avi nebo .mpeg. 

Ve videu reagujte na tři tematické okruhy (dotazy) 

o Jakou zkušenost vaší dosavadní praxe považujete za nejpřínosnější a proč? 

o Jaká jsou vaše očekávání od kolegů a podřízených? Kde je vaše hranice „akceptuji vs. 

neakceptuji“ u vašich kolegů a podřízených? 

o Jaká je vaše nejsilnější asociace, když se řekne Národní vinařské centrum? 

• Podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč dává souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely výběrového řízení ve znění uvedeném dále v těchto podmínkách výběrového 

řízení. 

 

 

 

 
Uchazeči se mohou hlásit do výběrového řízení do neděle 23. října 2022, do 12:00 hod. 

Za řádně podané přihlášení do výběrového řízení se považuje takové přihlášení, kdy uchazeč 
doručí strukturovaný životopis a všechny další požadované materiály do termínu uzávěrky a 
výhradně na adresu předsedy správní rady NVC, o.p.s.: martin.chlad@svcr.cz 

Do předmětu dále uvede: „NVC ředitel“ 

Pozn.: pro zaslání zásilky s velkým datovým obsahem využijte prostředí Uschovna.cz a zašlete na výše 
uvedenou adresu. 
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Přepokládaný harmonogram výběrového řízení: 

• 3. 10. 2022 vyhlášení výběrového řízení  

• 23. 10. 2022 uzávěrka přihlášek do výběrového řízení 

• do 30.10.2022 vyhodnocení 1. kola výběrového řízení; pozvánky do 2. kola 

• do 14.11.2022 2. kolo – osobní rozhovory a prezentace (zadání bude upřesněno) 

• 3. kolo bude eventuálně vyhlášeno dle potřeby; rozhodnutí o výsledku v druhé polovině 

listopadu 2022. 

 

Uchazeč bere na vědomí, že 

• podmínky tohoto výběrového řízení se mohou v průběhu výběrového řízení změnit; 

• výběrové řízení může být ukončeno i jinak než výběrem nového ředitele NVC, případně může 

být i zrušeno; 

• uchazeč nese náklady své účasti ve výběrovém řízení; 

• k ustanovení do funkce ředitele NVC může dojít pouze na základě jmenování správní radou 

NVC. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) 

 

Já, níže podepsaný/á ……………………………………………………………………………………… 

datum narození: ……………………………………………  

bytem: ………………………………………………………………………………………………………  

(dále jen „Subjekt údajů“) 

 

dávám obecně prospěšné společnosti: 

 

Národní vinařské centrum, o.p.s. 

IČO: 26284391 

se sídlem: Sobotní 1029, 691 42 Valtice 

(dále jen „Správce“) 

 

dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které zpřístupním Správci v průběhu 
výběrového řízení na pozici „ředitel NVC“. 

Osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení a poté případně 
ještě po dobu oprávněného zpracování pro legitimní účely. 

Osobní údaje mohou být předávány osobám podílejícím se na realizaci a vyhodnocení výběrového 
řízení.  

 

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:  

Za podmínek uvedených v GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo:  

• získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům; 

• na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 

• na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané 

právními předpisy; 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

• právo na přenesení osobních údajů k jinému správci. 

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na 
ochranu osobních údajů. 

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat. 

 

Datum: …………………………. 

 

Podpis: …………………………. 
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