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Výsledky výběrového řízení (VŘ) na poskytování a úhradu hrazených ambulantních zdravotních služeb
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor zdravotnictví,
zveřejňuje výsledek výběrového řízení
termín konání VŘ: 23. ledna 2019 od 14.20 do 14.40 hod.
místo konání VŘ: zasedací místnost v přízemí, č. dveří 108, KÚ JčK, ul. B. Němcové 49/3
obor: všeobecné praktické lékařství – úvazek 0,6
pro území: město Jistebnice, okres Tábor
navrhovatel: PRAKTIK JC s.r.o., IČO: 07575882
výsledek výběrového řízení:
Krajský úřad jako vyhlašovatel výběrového řízení zveřejňuje výsledek výběrového řízení o poskytování a úhradě
hrazených ambulantních zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – úvazek 0,6.
přihlášený uchazeč:
PRAKTIK JC s.r.o., IČO: 07575882
Zdravotní pojišťovna

Počet získaných hlasů

Komise (ne)doporučuje uzavřít smlouvu
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Komise doporučuje uzavřít smlouvu

V souladu s ust. § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, v platném znění, 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. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje dle § 49 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., hlas zástupce příslušné zdravotní
pojišťovny.
JUDr. Věra Čížková
vedoucí oddělení zdravotní správy
odbor zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
pracoviště B. Němcové 49/3, Č. Budějovice
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