
Rezidenční místa - lékaři 
Výběrové řízení pro rok 2020 
                        
 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 
vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR výběrové řízení na 
rezidenční místa lékařů pro rok 2020 v těchto oborech specializačního vzdělávání a počtech: 
 

 Anesteziologie a intenzivní medicína 1 místo 

 Chirurgie     2 místa 

 Pediatrie     2 místa 

 Vnitřní lékařství    2 místa 
  
 
Do výběrového řízení na rezidenční místa se mohou přihlásit pouze: 
 
Absolventi/absolventky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či 
lékaři/lékařky ve specializační přípravě s datem zařazení do oboru po 1. 7. 2017. 
 
Termín pro podání přihlášky je pro všechny obory stejný: od 13. 7. 2020 do 23. 8. 2020 
Termín výběrového řízení: přihlášení účastníci obdrží pozvánky s přesným termínem. 
Předpokládané období výběrového řízení je od 26. 8. 2020 do 31. 8. 2020. 
 
Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení: 
 

 přihláška do výběrového řízení (k vyzvednutí na personálním oddělení Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p.o. nebo na webových stránkách Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p.o. nebo MZ ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-
vyberovemu-rizeni-rm-2018-_15659_3791_3.html) 

 osobní dotazník (k vyzvednutí na personálním oddělení Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o. nebo na webových stránkách Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. nebo MZ 
ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-
2018-_15659_3791_3.html) + 1 fotografie pasového formátu 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se 
zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p.o. 

 neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti (VŠ diplom a dodatek diplomu) 

 neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního 
vzdělávání 

 přehled odborné praxe 
 
 
 
 
 



 Hodnotící kritéria: 
 

 formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení 
(max. 10 bodů) 

 motivace a zájem pro daný obor specializačního vzdělání (max. 30 bodů)  

 osobnostní předpoklady (max. 30 bodů) 

 odborné znalosti a dovednosti (max. 20 bodů) 

 vzdělání a kvalifikace (max. 10 bodů) 
 
Způsob hodnocení uchazečů: 
 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí 
uchazečů o rezidenční místa. V případě získání rezidenčního místa ve Nemocnici Jablonec nad 
Nisou, p.o. se vybraný rezident stává zaměstnancem Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
Případné informace podá Pavel Kureš, personální oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p.o., tel. č.: 483 345 494 nebo e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz 
 
Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo osobně 
předkládejte na personální oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., nejpozději do 23. 8. 
2020  


