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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,  

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
 

na základě zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení 
výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo 

a základních kritérií výběru rezidenta (o rezidenčních místech) 
 

vyhlašuje 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
na rezidenční místa pro rok 2021 

 pro lékařská zdravotnická povolání  
 
 

Obor specializačního vzdělávání  Počet udělených míst 

Anesteziologie a intenzivní medicína  1 

Pediatrie 1 

 
Lhůta pro podání přihlášek: 
Lhůta pro podání přihlášky s přílohami je stanovena do 27. 8. 2021 do 12:00 hod. včetně. Přihlášky 
doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
Adresa a způsob doručení přihlášky: 
Poštou: 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
PERSONÁLNÍ ODDĚLĚNÍ 
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč  
Osobně:  
V pracovních dnech od 7:00 – 14:30 hodin, na výše uvedenou adresu, budova N, 2. patro, personální 
oddělení. 
 
Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče, zalepena a označena „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 
REZIDENČNÍ MÍSTA 2021 – NEOTVÍRAT!“ 
 
K přihlášce je potřeba doložit:  

a) vyplněný osobní dotazník na formulář Osobní dotazník včetně fotografie, 
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců 

(netýká se zaměstnanců NTR), 
c) výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (netýká se zaměstnanců NTR), 
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, 
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 

způsobilosti, pokud ji uchazeč získal, 
f) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání, 
g) přehled odborné praxe uchazeče. 

 
Kritéria pro hodnocení uchazečů:  

1. splnění formálních podmínek pro podání přihlášky k výběrovému řízení, 
2. kvalifikační předpoklady (trestní bezúhonnost, odborná a zdravotní způsobilost), 
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3. osobní předpoklady (zájem o obor, motivace uchazeče pro zařazení do specializačního 
vzdělávání v oboru a do dotačního programu, znalosti a schopnosti pro výkon v daném 
oboru, délka praxe, úroveň práce s PC), 

4. doporučení ze strany zaměstnavatele, komunikační schopnosti.  
 
Způsob hodnocení 
Při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost 
stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění, a v případě předložení neúplné přihlášky, 
bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena způsobem, že 
každé z kritérií bude hodnoceno ve škále 1 – 5 bodů, přičemž 5 bodů je maximální počet dosažených 
bodů.  
 
V případě dotazů kontaktujte: 
 
Mgr. Kateřina Mašková 
personalista vzdělávání  
tel.:       +420 568 809 445 

e-mail:  kmaskova@nem-tr.cz 
 

MUDr. Hana Chmelíčková 
náměstkyně pro léčebnou péči 
Mob.:   +420 605 117 416 
Tel.:   +420 568 809 392 
E-mail: hchmelickova@nem-tr.cz

 
 
V Třebíči dne 24. 6. 2021 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová
ředitel nemocnice 
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