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 KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor zdravotnictví 
Oddělení zdravotní správy 
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice 
 

 

 

 

 
identifikátor DS: kdib3rr    tel: 386 720 111    IČO: 70890650 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz   fax: 386 359 069    DIČ: CZ70890650 
   
 
 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (VŘ) NA POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADU HRAZENÝCH 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
 
V souladu s ust. § 52 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně  
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 48/1997 Sb.), 
zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví, jako vyhlašovatel výsledky výběrového řízení   
 
datum a čas jednání komise VŘ: 23. února 2022 od 14.00 hod. do 14.20 hod. 
 
místo jednání komise VŘ: Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice 
 
navrhovatel VŘ: Ledax o.p.s., IČO: 28068955 
 
rozsah hrazených služeb: paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní 
medicína a všeobecná sestra – domácí hospic, odbornost 926 
 
území, pro které mají být hrazené služby poskytovány: okres České Budějovice, ORP kaplice 
                  
přihlášený uchazeč: Ledax o.p.s., IČO. 28068955 

 
Dle ust. § 52 odst. 2 zák. č. 48/1997 Sb., 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 zák. č. 48/1997 Sb., hlas zástupce příslušné 
zdravotní pojišťovny. 
 
 
     
JUDr. Věra Čížková 
vedoucí oddělení 

Naše č. j.:       KUJCK 26741/2022 
Sp. zn.:       OZDR 1980/2022/liop SO 
  
Vyřizuje:       Mgr. Linda Opolcerová 
Telefon:       386 720 612 
E-mail:      opolcerova@kraj-jihocesky.cz 

 
Datum:       24. 2. 2022 

 
Zdravotní pojišťovna 

 
Počet získaných hlasů  

 
Závěr komise výběrového řízení 

RBP, ZP 
 
4 z 4 

 
doporučuje uzavřít smlouvu 

Zam. poj. Škoda 
 
4 z 4 

 
doporučuje uzavřít smlouvu 
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