
DDOOTTAAZZNNÍÍKK  UUCCHHAAZZEEČČEE  OO  ZZAAMMĚĚSSTTNNÁÁNNÍÍ  
(§ 316 ZP) 

 

V případě, že při vyplňování dotazníku zjistíte údaj, který 

nechcete uvést nebo jste přesvědčeni, že nesouvisí s pracovním 

poměrem pro uvažovanou pozici, nevyplňujte jej. 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………email : …………………………………………………… 

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum, místo narození: ……………………………………………………………………………………… 

Vzdělání, kvalifikace 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

typ školy  - základní/učební obor/střední/vysoká škola/ 

jiné – jaké:……………………………………………………………………………………………………..... 

ukončení studia – rok/ forma ……………………………………………………………….. 

Další vzdělávání:…………………………………………………………………………………………………. 

obory, specializace……………………………………………………………………………………………. 

Další kvalifikace  
např. ŘP, průkaz strojníka, práce s motorovou pilou, 

osvědčení, certifikáty apod. - (označte platné a neplatné): 

 

 
 
 
 

Obsluha PC – 

Word: velmi dobře/ běžný uživatel /  začátečník 

Exel: velmi dobře/ běžný uživatel /  začátečník 

Jiné: 

Představy o profesní kariéře 

Jakou mzdu si představujete ? …………………………………………… Kč  hrubého měsíčně 

Jaký přínos firmě můžete nabídnout a v čem, co je Vaše silná stránka?  

 



Co je pro Vás největší odměnou za práci / co vás motivuje? 

Co Vás naopak demotivuje, co Vám vadí: 

Jakou kariéru u firmy chcete dosáhnout? 

Zájmy v oblasti volného času (prosím stručně vypište): 

 
 

Jste ochoten v práci cestovat (služební účely) ? – vyberte z uvedených odpovědí: 
 

NE 

ANO - do zahraničí i v tuzemsku 

ANO – jen v tuzemsku 

ANO - jen do 60 % Vašeho celkového pracovního času 

ANO - jen do 30 % Vašeho celkového pracovního času 

ANO - ale jen výjimečně 

 

Průběh dosavadních zaměstnání – praxe: 

Dosavadní praxe – druh práce, délka: 
 
 
 
 
 

Poslední zaměstnavatel: 
Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

název pracovní pozice:………………………………………………………………………………………………  

důvod změny:……………………………………………………………………………………………………………………….  

doba zaměstnání:……………………………………………………………………………………………………………. 

   

Souhlasíte s obstaráním referencí ? 
 

ANO - u koho (uveďte jména, telefony nebo emaily) : 

 

 

NE 

………………… 

Souhlasím s tím, aby ve smyslu znění zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, mohla společnost Zahradní a parková 

spol. s. r.o. zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje pro 

interní a personální potřeby zaměstnavatele. 

 

Datum a 

místo:…………………………………………………………..Podpis:……………………………........... 

 

Vyplněný dotazník lze odeslat i poštou na adresu: Zahradní a parková spol. s r. o., 
Ke kostelu 4/5, 353 01 Mariánské Lázně nebo na email: vlcek@zahradaml.cz.              

mailto:vlcek@zahradaml.cz

