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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní magistro, 

dne 9. 9. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 9. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Kdy bylo vyvěšeno na úřední desce Jihočeského kraje Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování 

a úhradě hrazených zdravotních služeb – obor klinická logopedie. Výběrové řízení vyvolala PaedDr. Jana 

Tláskalová. Výběrové řízení se bude konat 18. 9. 2019. A kdy bylo toto VŘ z  úřední desky sejmuto. Zároveň 

Vás žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu. 

Pokud existuje nějaký zákonný důvod, proč toto výběrové řízení nebylo oficiálně vyvěšeno, prosím o vyjádření 

důvodu tohoto postupu. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

vyhlášení výše uvedeného výběrového řízení bylo na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje vyvěšeno 

dne 1. 7. 2019 a sejmuto bylo dne 15. 8. 2019. Kopii vyhlášení výběrového řízení Vám zasíláme v příloze tohoto 

sdělení. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

Příloha 

 

vyhlášení VŘ.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 9. 9. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 99950/2019  

Sp. zn.: KHEJ 99316/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 18. 9. 2019  

*KUCBX00TUD0W*
KUCBX00TUD0W 



J)0 AS. i  •

KRAJSKY URAĎ
JIHOČESKÝ KRAJ 

JUDr. Milan Kučera, Ph.D. 
ředitel krajského úřadu 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice

Váš dopis zn.: 

Ze dne:

Naše č. j.:

Sp. zn.:

KUJCK 77090/2019 

OZDR 75924/2019/liop SO

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Linda Opolcerová 

386 720 612

opolcerova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 1. 7. 2019

KUCBXOOTBOCY

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh uchazeče v souladu s ust. § 47 zákona č. 48/1997Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,

výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Pro zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Vojenská zdravotní pojišťovna CR

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a zdravotnictví

1) Rozsah hrazených služeb: logoped ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí v oboru 
klinická logopedie, úvazek 1,0

území, pro které mají být služby poskytovány: obec Lenora, obec Šumavské Hoštice

2) Lhůta pro podání nabídek: 15. srpna 2019

3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice

4) Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem 
výběrového řízení: 1.10. 2019

Uchazeč, který nemá registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb na území JČK Je povinen dokázat, že je  schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit 

předpoklady pro poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče (viz. bližší informace 

na webových stránkách Krajského úřadu Jčk, Odboru zdravotnictví -  Informace -  výběrová řízení -  vzory

přihlášek do výběrového řízení ke stažení).

JUDr. Milan Kučera, Ph.D. 

ředitel krajského úřadu

Vyvěšeno dne: ■ 1 '07' 2019 

Sejmuto dne: -j 5 .gg. 2019
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