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V Pardubicích, dne 25.1.2022

Č.j. ZZSP/136/2022/ŘED

Žádost o poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje obdržela dne 19.1. 2022 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací Sdělení následujících skutečností týkající
se výběrových řízení na pozici zdravotnický záchranář. Otázky se netýkají pozice operátor
Zdravotnického operačního střediska.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Sdělení následujících skutečností týkající se výběrových řízení na pozici zdravotnický
záchranář. Otázky se netýkají pozice operátor Zdravotnického operačního střediska.

1) Kolik bylo vypsáno výběrových řízení na pozici zdravotnický záchranář (jinou než
operátor zdravotnického operačního střediska) a na jakou konkrétní pozici?

a) v letech 2010-2011 0
b) v letech 2015-2016 0
c)  v letech 2020-2021 0

2) Jaké byly požadavky pro přijetí na uchazeče o zaměstnání na pozici zdravotnický
záchranář (jinou než operátor zdravotnického operačního střediska) a na jakou
konkrétní pozici v jednotlivých výběrových řízeních?

a) v letech 2010-2011 požadavky na uchazeče o zaměstnání na pozici
zdravotnický záchranář v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., § 3

b) v letech 2015-2016 požadavky na uchazeče o zaměstnání na pozici
zdravotnický záchranář v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., § 3

c)  v letech 2020-2021 požadavky na uchazeče o zaměstnání na pozici
zdravotnický záchranář v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., § 3

3) Byly součástí hodnotících kritérií při výběrových řízeních na pozici zdravotnický
záchranář (jinou než operátor zdravotnického operačního střediska) fyzické testy?
Pokud ano, co bylo jejich součástí?

a) v letech 2010-2011 ne
b) v letech 2015-2016 ne
c)  v letech 2020-2021 ne

4) Kolik se do jednotlivých řízeních popsaných shora (viz odpověď na otázku č. 1a až
1c) přihlásilo uchazečů mužů  a kolik uchazeček žen? Prosím o konkrétní údaje pro
každé jednotlivé výběrové řízení.
0/0

5) Kolik bylo na základě jednotlivých vypsaných řízení (viz odpověď na otázku č. 1a až
1c), přijato mužů a kolik žen? Prosím o konkrétní údaje pro každé jednotlivé
výběrové řízení.
0/0


