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Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo v oboru revmatologie 

2020 - program č. 2 - celé specializační vzdělávání pro LZP 
 

ARTMEDI UPD s.r.o. 

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 (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při 

vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a 

základních kriteriích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) 

vyhlašuje výběrové řízení na 1 rezidenční místo pro obor revmatologie: 

 

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 

 příjem přihlášek bude ukončen dnem 31. 8. 2020 do 12:00, přihlášky doručené po tomto 

termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení 

Adresa a způsob podání přihlášky: 

 poštou: ARTMEDI UPD, s.r.o. Československé armády 18, Hostivice, 253 01, okres Praha-

západ 

 osobně: v pracovních dnech v ordinačních hodinách (ordinační hodiny jsou uvedeny na 

webových stránkách www.artmedi.cz ) 

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče, označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 

2020 - název oboru – NEOTEVÍRAT“. 

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit následující přílohy:  

1. vyplněný osobní dotazník 

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

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

4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti 

5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 

způsobilosti, pokud ji uchazeč získal 

6. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání 

7. přehled odborné praxe uchazeče 

Formuláře přihlášky a osobního dotazníku ke stažení zde: https://www.mzcr.cz/informace-k-

vyberovemu-rizeni-rezidencni-mista-2020/  

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů: 

Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb. 

odborná způsobilost 

zdravotní způsobilost 
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https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mista-2020/
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bezúhonnost 

zařazení do specializačního vzdělávání 

 

Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení: 

motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie 50% 

dosavadní odborná praxe uchazeče 30% 

komunikační schopnosti  a jazykové znalosti 20% 

 

Informace o konání výběrového řízení 

Výběrové řízení  se uskuteční dne 3. 9. 2020. 

Čas zahájení: 13:30 hodin. 

Místo konání: ARTMEDI UPD, s.r.o. Československé armády 18 Hostivice, 253 01, okres Praha-západ 

 

Pro podrobnější informace kontaktujte MUDr. Tomáše Zítka: 

Tel.: 220 571 495; Email: dr.tomas.zitko@gmail.com  
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