KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor zdravotnictví
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M. - vedoucí
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 858
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz
Naše č. j./sp. zn.
KUOK 100870/2022
KÚOK/68996/2022/OZ/7994
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

dle rozdělovníku

Olomouc 27. 9. 2022

Zveřejnění výsledku výběrového řízení v oboru infekční lékařství (ambulantní péče)
pro území Olomouc
V souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje zveřejňuje výsledek výběrového řízení na uzavření
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami.
Datum jednání výběrové komise: 22. 9. 2022
Výsledek hlasování pro obor infekční lékařství (ambulantní péče) pro území
Olomouc
Uchazeč:
Fakultní nemocnice Olomouc
Hlasování
pro zdravotní
pojišťovnu:
Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR
Oborová zdravotní
pojišťovna
zaměstnanců bank,
pojišťoven a
stavebnictví
Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní
pojišťovna ČR
RBP, zdravotní
pojišťovna
Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda

Počet
přítomných
členů
komise:
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Výsledek
hlasování:
pořadí uchazeče
a stanovisko
komise
1. pořadí
doporučeno
1. pořadí
doporučeno
1. pořadí
doporučeno
1. pořadí
doporučeno
1. pořadí
doporučeno
1. pořadí
doporučeno

Komise doporučuje Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Oborové zdravotní pojišťovně
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, České průmyslové zdravotní pojišťovně,
Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, RBP, zdravotní pojišťovně a Zaměstnanecké
pojišťovně Škoda uzavření smluv v oboru infekční lékařství (ambulantní péče) pro
území Olomouc s Fakultní nemocnicí Olomouc.
Dle § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdravotní pojišťovna
přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě
hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se
zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem
pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

Rozdělovník:
-

úřední deska Krajského úřadu Olomouckého kraje
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Olomouc
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
pobočka Olomouc
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, pobočka Olomouc
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Olomouc
RBP, zdravotní pojišťovna, Ostrava
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav
Fakultní nemocnice Olomouc
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