
 

Příloha č. 1: Organizační struktura nemocnice Karviná- Ráj 
 

 

 
 

Zdroj: Údaje z http://nspka.cz ve vlastním zpracování 
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Příloha č. 2: Organizační diagram ekonomického náměstka 

 

 

 
 

Zdroj: Údaje z http://nspka.cz ve vlastním zpracování 
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Příloha č. 3:  Počet a struktura zaměstnanců k 28.2.2010 
 

 

 

 

Kategorie   
Evidenční 

počet 
Přepočtený evidenční 

počet 

101 Lékaři 145 130,026 

203 Farmaceuti 14 14 

305 Všeobecná sestra 467 452,701 

306 Porodní asistentka 17 16,5 

307 Dětská sestra 29 28,9 

407 Ergoterapeut 5 5 

408 Radiologický asistent 21 20,125 

409 Zdravotní laborant 44 44 

410 Zdravotně sociální pracovník 2 2 

413 
Asistent ochrany veřejného 
zdraví 1 1 

415 Nutriční terapeut 6 6 

419 Farmaceutický asistent 10 10 

420 Biomedicínský technik 1 1 

524 Fyzioterapeut 29 28,38 

629 Zdravotnický asistent 7 7 

636 Ošetřovatel 67 66,75 

637 Masér 1 1 

640 Řidič dopravy 61 61 

642 Sanitář 137 135,795 

745 JOP mat. fyz. zaměření 0 0 

746 JOP elektro zaměření 3 3 

747 JOP přírodovědné zaměření 5 4,4 

748 Sociální pracovník 3 3 

930 THZ 106 107,25 

940 Dělníci 16 16 

941 Řidiči 3 3 

942 Stravovací provoz 65 65 

943 Úklid 88 79,52 

944 Údržba 43 43 

945 Sklad 4 4 

947 Vrátní 31 32 

949 Ústředna, podatelna 7 6 

950 Ostatní 0 0 

Celkem   1438 1397,347 

 

 

 

 

Zdroj: Údaje personálního oddělení ve vlastním zpracování 



 

Příloha č. 4: Čestné prohlášení 

 

 

Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 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 

 

 

Čestně prohlašuji, že jsem v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl/a v postavení 

uvedeném v § 2 odst. 1 písm. d) až h) 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, tj.: 

 

d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany 

Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem 

předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa 

nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické 

práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s 

výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, 

  

e) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení 

Sboru národní bezpečnosti, 

  

f) příslušníkem Lidových milicí, 

  

g) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 

nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968, 

  

h) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu 

sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole 

ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné 

bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik 

nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách. 

 

 

 

V ………………………dne …………….………. 

 

 

 

……………………………………………………. 

jméno, příjmení, podpis 

 

 

 

Zdroj: Dokumenty personálního oddělení nemocnice Karviná- Ráj 



 

Příloha č. 5: Protokol o otevírání obálek 

 

 

Protokol o otevírání obálek - výběrová řízení na pozici 

 

 

 primáře interního oddělení, pracoviště Karviná 

 primáře chirurgického oddělení, pracoviště Karviná 

 

 

Vyhlašovatel 
Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, 

příspěvková organizace 
Sídlo Vydmuchov 399/5, 734 12  Karviná - Ráj 
Datum skončení lhůty pro podávání písemných 

přihlášek 
 

 

 

V dále uvedeném místě a termínu proběhlo otvírání obálek s přihláškami, které byly podány 

v rámci shora uvedeného výběrového řízení. 

 
Datum otevírání obálek  
Čas začátku otevírání obálek  
Čas ukončení otevírání obálek  

 

 

K otevírání obálek s přihláškami byla stanovena hodnotící komise v níže uvedeném složení: 

 
Členové hodnotící komise (min. 3) Funkce Podpis 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4. 

 
  

 

5.    

6.    

 

 

Hodnotící komise otevírala jednotlivé obálky podle jejich pořadového čísla (dle datumu 

doručení) a kontrolovala, zda nabídka je úplná z hlediska požadovaného obsahu, tj. zejména 

dokladů. 

 

a) Doklady pro výběrové řízení na pozici primáře interního a chirurgického oddělení: 

 vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost 

 minimálně 10 let praxe 

 licence ČLK na výkon vedoucí funkce  



 

 předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. 

 bezúhonnost a zdravotní způsobilost 

 přihláška k výběrovému řízení 

 osobní dotazník 

 strukturovaný profesní životopis  

 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licence ČLK 

 osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

 souhlas se zpracováním osobních údajů   

 návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje pracoviště (max. 3 str. A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchazeč č.    ………………. 

 

přihláška doručena dne ………….………………. 

 

pracovní pozice  primář interního oddělení
 *) 

     primář chirurgického oddělení
 *) 

      

 

Titul, jméno a příjmení 
 

Bydliště 
 

vysokoškolské vzdělání lékařského směru (ověřené 

kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání)  
ANO - NE 

specializovaná způsobilost ANO - NE 

minimálně 10 let praxe ANO - NE 

licence ČLK pro výkon vedoucí 

funkce (ověřená kopie licence ČLK) 
ANO - NE 

předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. (osvědčení 

a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb.) 
ANO - NE 

bezúhonnost výpis z evidence Rejstříku trestů ne 

starší 3 měsíců 
ANO - NE 

zdravotní způsobilost ANO - NE 

osobní dotazník ANO - NE 

strukturovaný profesní životopis ANO - NE 

souhlas se zpracováním osobních 

údajů 
ANO - NE 

návrh vlastní koncepce řízení a 

rozvoje pracoviště (max. 3 str. A4) 
ANO - NE 

 

*) 
Nehodící se škrtněte. 

 

Zdroj: Dokumenty personálního oddělení nemocnice Karviná- Ráj 


