
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele KaPA (úplné znění) 

 

Obecně prospěšná společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem  

Družstevní 294, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 25860259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě oddílu O vložce 118 (dále jen „KaPA“), vyhlašuje výběrové řízení na 

funkci Ředitel KaPA (dále jen „Ředitel“). 

 

Ředitel je podle § 9a odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen 

„ZoPS“), statutárním orgánem KaPA; řídí činnost KaPA, jedná v jejím zastoupení, zajišťuje 

organizační, personální a ekonomické fungování KaPA a stanovuje strategii a záměry realizace jejích 

obecně prospěšných činností.  

 

Uchazeč musí být v souladu se ZoPS  

 

• bezúhonný; pro účely ZoPS a tohoto výběrového řízení se za bezúhonného považuje ten, kdo nebyl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

• způsobilý k právním jednáním.  

 

Požadavky KaPA na Ředitele: 

 

• organizační a manažerské schopnosti 

• zkušenosti s vedením projektů v oblasti veřejně prospěšné činnosti a s řízením týmu 

• minimálně středoškolské vzdělání a řidičský průkaz skupiny B 

• odpovědnost, samostatnost a spolehlivost 

• komunikační schopnosti a dovednosti 

• smysl pro společenskou odpovědnost a obecně prospěšnou činnost 

• zájem o sociální oblast   

 

Přihlášku do výběrového řízení, včetně všech příloh, doručte nejpozději 31.8.2020 poštou na adresu 

sídla KaPA, e-mailem na kapa@kapaops.cz nebo datovou zprávou na k5g36uf. 

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy 

 

• strukturovaný profesní životopis, 

• motivační list, 

• výpis z rejstříku trestů, 

• vize rozvoje KaPA v horizontu 5 let,  

• návrh projektu realizovatelného v rámci činnosti KaPA jako obecně prospěšné společnosti (dále jen 

„Projekt“). 

   

K přihlášce do výběrového řízení mohou být připojeny další doklady, kterými uchazeč ke svému 

prospěchu prokáže splnění požadavků KaPA na Ředitele. 

  

Výběrové řízení může být vícekolové. Vybraní uchazeči mohou být pozváni na pracovní pohovor 

v rámci každého kola výběrového řízení.  

 

Součástí pracovního pohovoru může být prezentace Projektu.  



 

KaPA může uchazeče požádat zpracování dalších materiálů a dokumentů pro účely výběrového řízení. 

 

S vybraným uchazečem KaPA uzavře smlouvu o výkonu funkce, která bude upravovat práva a 

povinnosti Ředitele včetně odměny Ředitele za výkon této funkce. 

 

KaPA je oprávněna zrušit výběrové řízení nebo změnit jeho podmínky kdykoliv v jeho průběhu, a to i 

bez uvedení důvodu. 

 

Bude-li uchazeč odmítnut, KaPA není povinna sdělovat mu důvody, z jakých se tak stalo.  

 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém 

řízení. 

 

Uchazeč bere na vědomí, že v souvislosti s výběrovým řízením budou zpracovávaný jeho osobní údaje 

za podmínek uvedených v připojené informaci. 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na funkci Ředitele  

Obecná prospěšná společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem  

Družstevní 294, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 25860259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě oddílu O vložce 118 (dale jen „KaPA“), bude zpracovávat jako správce 

osobních údajů osobní údaje uchazečů o funkci ředitele KaPA, kteří se přihlásí do výběrového řízení na 

tuto funkci (dále jen „Uchazeč“). 

KaPA bude zpracovávat zejména osobní údaje poskytnuté Uchazečem v dokumentech předložených 

spolu s přihláškou do výběrového řízení (životopis, motivační list, výpis z rejstříku trestů, projekt, 

případné další dokumenty), jakož i další údaje vzešlé z pracovního pohovoru, jím zpracovaného projektu 

a dalších materiálu, dokumentů a informací, které jí Uchazeč poskytne. KaPA tedy bude zpracovávat o 

Uchazeči zejména 

• identifikační a kontaktní údaje, 

• údaje o profesní historii, 

• údaje o vzdělání, 

• údaje o dovednostech a schopnostech Uchazeče, 

• údaje o plnění požadavků KaPA na danou funkci, 

• údaje o hodnocení Uchazeče.  

 

Účelem zpracování osobních údajů Uchazeče je realizace výběrového řízení na funkci Ředitele, a tudíž 

vyhodnocení jeho přihlášky a dalších informací, které ve výběrovém řízení poskytne, a jejich porovnání 

s jinými uchazeči; v případě vybraného Uchazeče, který se stane ředitelem KaPA, je účelem zpracování 

jeho osobních údajů také navázání a naplňování vztahu mezi KaPA a tímto Uchazečem jako ředitelem 

KaPA. Právním základem tohoto zpracování osobních údaje je realizace oprávněného zájmu KaPA 

spočívajícího v zajištění účelu zpracování osobních údajů, a to podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 



KaPA může zpřístupnit osobní údaje Uchazeče svým zakladatelům, případně i externím konzultantům 

a poradcům, které si může KaPA přizvat pro účely hodnocení Uchazeče. 

Osobní údaje Uchazeče budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení na funkci ředitele 

KaPA a po nezbytnou dobu po jeho skončení.     

Zájemce má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů 

• právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, 

• právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR, 

• právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR, 

• právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, 

• právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.  

 


