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areál I (Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I): tel.: +420 318 641 111, 

areál II (Podbrdská 269, Příbram V): tel.: +420 318 654 111, 

IČ: 27085031, DIČ: CZ27085031 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883. 

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, 

vyhlašuje 

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 

pro rok 2022 
 

v rámci Dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2022“, 

v následujících oborech specializačního vzdělávání lékařů: 

 

 

▪ Pediatrie   – 1 rezidenční místo 

▪ Pediatrie II  – 1 rezidenční místo 

▪ Vnitřní lékařství  – 1 rezidenční místo 

 

Lhůta pro podání přihlášek:   

Pro obor Pediatrie do 15. 8. 2022 včetně. 

Pro obor Vnitřní lékařství do 31. 8. 2022 včetně. 

Přihlášky doručené po těchto termínech nebudou do výběrových řízení zařazeny. 

 

Místo pro podání přihlášek: 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01  Příbram I, Oddělení vzdělávání 

(budova B, 1. patro) 

Obálku označte: „Výběrové řízení: Rezidenční místo 2022 + název oboru“ 

Způsob doručení: poštovní zásilkou nebo osobně v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin. 

 

Seznam dokladů pro přihlášení do výběrového řízení: 

1) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta 

2) vyplněný osobní dotazník (strana 1 a 2) 

3) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců 

(nedokládají zaměstnanci Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) 

4) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 

(nedokládají zaměstnanci Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) 

5) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti 

6) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 

způsobilosti, pokud ji uchazeč/ka získal/a 

7) doklad o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání vydaný MZ ČR nebo 

pověřenou organizací (lékařskou fakultou) osvědčující zařazení do oboru po 1. 7. 2017 
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8) přehled odborné praxe (na druhé straně osobního dotazníku) 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů/ček: 

▪ formální náležitosti - řádné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení 

▪ odborná způsobilost 

▪ zdravotní způsobilost 

▪ bezúhonnost 

▪ zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 

▪ motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v příslušném oboru a do 

dotačního programu (prokazuje se motivačním dopisem, který je součástí osobního dotazníku) 

▪ motivace uchazeče/ky ke specializačnímu vzdělávání v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. 

(prokazuje se motivačním dopisem, který je součástí osobního dotazníku) 

▪ dosavadní odborná praxe uchazeče/ky 

 

Způsob hodnocení: 

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost 

stanovených zák. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, v platném znění, a v případě nezařazení uchazeče/ky do oboru specializačního 

vzdělávání, nebo v případě podání neúplné přihlášky, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.  

 

Ostatní kritéria budou hodnocena takto: 

▪ motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v příslušném oboru a do 

dotačního programu – váha kritéria 60 % 

▪ motivace uchazeče/ky ke specializačnímu vzdělávání v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. – váha 

kritéria 20 % 

▪ dosavadní odborná praxe uchazeče/ky – váha kritéria 20 % 

 

Formuláře „Přihláška“ a „Osobní dotazník“ jsou ke stažení na webové adrese:  

http://www.nemocnicepribram.cz/kariera/vyberova-rizeni1  

 

Bližší informace poskytne: 

Květuše Kučerová, tel.: 318 641 161, e-mail: kvetuse.kucerova@onp.cz 

 

V Příbrami, dne 12. 7. 2022 

 

 

 

 

 

    MUDr. Stanislav Holobrada 

        předseda představenstva 
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