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n Výběrové řízení

Ředitel/ředitelka

Liberecký kraj
vyhlašuje výběrové řízení na  
pozici ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace.

Místo výkonu práce: Zdravotnická 
záchranná služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace,  
Husova 976/37, 460 01 Liberec.
Platové zařazení: 12. platová třída 
(zákon č. 262/2006 Sb.).
Charakteristika vykonávané 
činnosti: řídící a manažerská činnost 
ve zdravotnickém zařízení.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu zdravotnického 
směru, min. 5 let praxe, nejlépe  
ve zdravotnické záchranné službě, 
praxe v řídící funkci ve 
zdravotnictví, orientace v řízení 
ekonomiky příspěvkových 
organizací, znalost problematiky 
ekonomiky zdravotnictví 
a problematiky záchranných služeb, 
vysoká úroveň manažerských 
schopností, dobrá znalost práce 
s výpočetní technikou, morální 
a občanská bezúhonnost.

Předpoklady pro vznik pracovního 
poměru: fyzická osoba, která je 
státním občanem České republiky, 
popřípadě fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má 
v České republice trvalý pobyt, 
způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost.

Uchazeči předloží písemnou 
přihlášku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: přesné označení 
výběrového řízení, jméno, příjmení 
a titul uchazeče, datum a místo 
narození uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu u cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí 
k přihlášce: strukturovaný životopis, 
ve kterém jsou uvedeny údaje 
o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech 
a dovednostech, ověřená kopie 
dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená 
fotokopie platného lustračního 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení 
lze při podání přihlášky nahradit 
prohlášením, že uchazeč o lustrační 
osvědčení zažádal a doloží jej ihned 
po jeho obdržení), nevztahuje se na 
uchazeče narozené po 1. 12. 1971, 

návrh koncepce řízení Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 
(maximálně 4 strany formátu A4), 
souhlas s použitím osobních údajů 
podle zákona č. 101/200 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu:  
1. 10. 2010

Lhůta pro podání přihlášky:  
do 31. 7. 2010 (není rozhodující 
razítko pošty)

Obálku označte textem: Výběrové 
řízení na místo ředitele organizace 
Zdravotnická záchranná služba, 
příspěvková organizace.
Způsob podání přihlášky: písemně 
nebo osobně na adresu Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor 
zdravotnictví, U Jezu 642/2a,  
461 80 Liberec 2, k rukám 
PhDr. Aleny Riegerové, vedoucí 
odboru, tel. 485 226 550, e-mail: 
alena.riegerova@kraj-lbc.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení kdykoli zrušit.
 ZDN 101010447

n Volná místa

Lékař/lékařka

Dialyzační středisko 
Dialcorp s. r. o. v Rychnově 
nad Kněžnou
přijme lékaře/lékařku na plný 
úvazek (možný i částečný).
Nástup ihned nebo dohodou.
Finanční ohodnocení – dohoda.
Možnost ubytování.
Pracovní doba po–so.

Kontakt: MUDr. Vilém Chocholatý, 
tel. 494 533 543, e-mail: 
vilemchocholaty@dialcorp.cz 
 ZDN 101010972

Lékař/lékařka

Boskovice – dětská léčebna 
hledá lékaře pediatra nejlépe se 
zaměřením na následnou 
rehabilitační péči dětí 
s neurologickými a ortopedickými 
vadami.
Dodatková dovolená (30 dnů).
Příjemné pracovní prostředí, 
možnost dalšího odborného růstu. 
HPP.

Kontakt: e-mail: lukesova@dlpp.cz, 
informace a podrobnosti:  
www.dlpp.cz
 ZDN 101010794

Lékař/lékařka

Záchranná služba ASČR
přijme:
•   lékaře do služeb RLP v Praze 

a v Mníšku, možno i na částečný 
úvazek

•   lékaře pro sekundární 
transporty, nejlépe anesteziology 
i bez atestace

Jedná se jen o denní služby, vhodné 
i pro důchodce a lékařky na 
mateřské dovolené.
Výhodné platové podmínky.

Bližší informace na tel. 733 625 135, 
e-mail: www.primar@ascr.cz
 ZDN 101010730

Více pozic

Centrum pomoci závislým, 
Praha 4
hledá pro naše středisko:
•   atestovaného psychiatra na plný 

úvazek

•   psychiatrickou sestru 
s kvalifikací minimálně Bc., 
psychiatrická sestra v oboru 
široké psychiatrie a léčby všech 
druhů závislostí, práce na PC.

Kontakt: tel. 261 262 828,  
e-mail: reditelstvi@zzpraha4.cz
 ZDN 101010733

Více pozic

GERIMED a. s. – LDN Prčice 
hledá do nově budovaného pavilonu 
(otevření v říjnu 2010):
•   sekundárního lékaře – atestace 

z kteréhokoli základního oboru 
výhodou, plat od 50 tis. Kč + 
služby

•   zástupce primáře – atestace 
z oboru vnitřní lékařství nebo 
geriatrie, plat od 60 tis. Kč + 
služby

•   všeobecné sestry – registrace 
výhodou, plat od 21 tis. Kč

Nabízíme práci pod zkušeným 
primářem s dlouholetou praxí, 
příjemné pracovní prostředí 
s nízkou fluktuací, odborný 
a kariérní růst, firemní vzdělávání.
V případě zájmu nás kontaktujte na 
tel. 317 834 311–2 nebo  
na e-mail: neuzilova@gerimed.cz
 ZDN 101010529

Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme:
•   lékaře na interní oddělení 
•   větší počet absolventů na jiná 

oddělení nemocnice

Požadavky: VŠ, atestace vítána.
Kontakt: tel. 499 502 304, Česko- 
-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,  
543 01 Vrchlabí, nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 
 ZDN 101010522

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře na plný úvazek pro 
pracoviště:
•   ARO, chirurgie, interna, 

neurologie, gynekologie, 
radiodiagnostické odd., 
hematologie, urologie, odd. 
klinické biochemie

Nabízíme: náborový příspěvek pro 
absolventy LF ve výši 150 000,– Kč, 
možnost profesního růstu a dalšího 
vzdělávání lékaře, zajištění bydlení, 
nadstandardní finanční ohodnocení, 
týden řádné dovolené navíc. 
Bližší informace:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz,  
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 101000757

n Pronájem

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice  
Na Bulovce
nabízí k pronájmu stomatologickou 
ordinaci včetně kompletního 
vybavení, umístěnou v rámci areálu 
Fakultní nemocnice Na Bulovce. 
Nájemné ve výši 25 000 Kč měsíčně 
včetně ceny za služby s nájmem 
spojené. 
Ošetřování zaměstnanců FNB  
podmínkou. 

Kontakt: pí Eva Konečná, vedoucí 
sekretariátu, tel. 266 082 961,  
e-mail: eva.konecna@fnb.cz
 ZDN 101010966

www. ZDN.cz
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1. Podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením čl. 41 – 42 RMO č. 36/2002 Věstníku Průběh 
služby vojáků z povolání vyhlašuji výběrové řízení pro služební 
zařazení na systemizované místo ředitele Ústřední vojenské 
nemocnice Praha – p. o.

2. Do výběrového řízení se mohou přihlásit vojáci z povolání, 
kteří splňují uvedené kvalifikační předpoklady a požadavky. Za 
stejných podmínek se do výběrového řízení mohou přihlásit 
i uchazeči, kteří nejsou vojáky z povolání, podají-li současně 
s přihláškou k výběrovému řízení (dále jen přihláška) žádost 
o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a splní-li 
podmínky pro povolání do služebního poměru podle ustanovení 
§ 3 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. K přihlášce uchazeč přiloží:
a) ověřený opis lékařského diplomu a specializační index, nebo 
vysokoškolského diplomu;
b) ověřené opisy osvědčení o získání specializace v lékařských 
oborech, nebo manažerského vzdělání;
c) strukturovaný profesní životopis;
d) přehled publikační a přednáškové činnosti;
e) přehled odborné praxe v zdravotnických zařízeních ČR, 
v zahraničních misích, popř. v zahraničních zdravotnických 
zařízeních;
f) ověřený opis osvědčení pro stupeň utajení Tajné, nebo potvrzení 
o vyžádání bezpečnostní prověrky pro tento stupeň utajení;
g) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
h) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 
předpisů;
i) prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumenty uvedené v odst. a), b), f), g), h), i) tohoto článku ověří 
tajemník komise. 

4. Uchazeč o výběrové řízení zašle přihlášku s přílohami do  
18. června 2010 na adresu: Ředitelka Kanceláře náměstka 
ministra obrany pro zahraničí, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 
v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – 
ředitel ÚVN“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené 
po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

5. Uchazeč, který je vojákem z povolání nebo občanským 
zaměstnancem Ministerstva obrany, dále předloží jeden výtisk 
přihlášky bez příloh nejbližšímu nadřízenému. Ten k přihlášce 
připojí hodnocení uchazeče a návrh na personální opatření, 
ve kterém vyjádří své stanovisko k předpokladům uchazeče, 
a postoupí je spolu s přihláškou služebním postupem do 
22. června 2010 řediteli odboru vojenského zdravotnictví – 
náčelníkovi vojenské zdravotnické služby Ministerstva obrany.

6. Výběrové řízení uskuteční komise určená ministrem obrany 
v měsíci červnu 2010. 

7. Komise vyhodnotí předložené doklady uchazečů, popř. 
vyžádá jejich doplnění a na základě jejich vyhodnocení stanoví 
pořadí uchazečů, kteří splnili stanovená kritéria. S uchazeči, 
kteří se umístili na prvním až pátém místě, uskuteční pohovory. 
Po uskutečnění pohovorů stanoví komise hlasováním pořadí 
uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na internetu  
www.army.cz, ve Zdravotnických novinách (týdeník pro 
zdravotnictví a farmacii), Právo, Deníky Bohemia.

9. Přesný termín a místo konání výběrového řízení budou uvedeny 
v pozvánce předsedy výběrové komise. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení 
odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeči sami nesou 
náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

10. K přípravě žádosti a podkladů vyžádaných dle bodu  
2 a 3 bude uchazeči v případě zájmu poskytnuta odborná pomoc 
cestou ředitele odboru vojenského zdravotnictví – náčelníka 
vojenské zdravotnické služby Ministerstva obrany.

Ministerstvo obrany České republiky

Vyhlašuje výběrového řízení pro služební zařazení 
na systemizované místo ředitele
Ústřední vojenské nemocnice Praha - p. o.

Poř. č. Systemizované místo Kvalifikační předpoklady a požadavky Stanovená hodnost Předpokládaný termín 
    platová třída služebního zařazení

1 Ředitel Ústřední vojenské   plukovník, 1. 7. 2010   

 nemocnice Praha – p. o.   13. – 14. platová třída
a) kvalifikační předpoklady – vysokoškol-
ské vzdělání, praxe ve vedoucích pozicích 
ve zdravotnických zařízeních obdobného 
typu (např. okresní nemocnice apod.) 
nebo 10 let praxe v jiných významných 
vedoucích pozicích, velmi dobré řídicí  
a organizátorské předpoklady pro řízení 
nemocnice
b) kvalifikační požadavky – specializovaná 
způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. 
nebo manažerské vzdělání, aktivní zna-
lost nejméně jednoho z následujících svě-
tových jazyků – angličtina, francouzština 
nebo němčina na úrovni požadavků stan-
dardizační dohody NATO STANAG 6001, 
úroveň 2, 2, 2, 2 nebo ekvivalent

ministerstvo_vnitra_1_1.indd   1 7.6.2010   9:32:59
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