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Zveřejnění výsledku výběrového řízení v oboru všeobecná sestra, forma zdravotní
péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území okres
Olomouc
V souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů Krajský úřad Olomouckého kraje zveřejňuje výsledek výběrového
řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou
pojišťovnou Škoda.
Datum jednání výběrové komise: 21. 8. 2018
Výsledek hlasování pro obor všeobecná sestra, forma zdravotní péče poskytovaná
ve vlastním sociálním prostředí pacienta, území okres Olomouc
Uchazeč: BOHEMIE Olomoucká domácí péče s.r.o.
Počet získaných hlasů:
Hlasování
pro zdravotní pojišťovnu:

Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR
Oborová zdravotní
pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven
a stavebnictví
Revírní bratrská
pokladna, zdravotní
pojišťovna
Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda
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Komise nedoporučuje Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Oborové zdravotní
pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrské pokladně,
zdravotní pojišťovně a Zaměstnanecké pojišťovně Škoda uzavření smlouvy v oboru
všeobecná sestra, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním
prostředí pacienta pro území okres Olomouc se společností BOHEMIE Olomoucká
domácí péče s.r.o.
Dle § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 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
vedoucí odboru zdravotnictví
Rozdělovník:
- úřední deska Krajského úřadu Olomouckého kraje
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Olomouc
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
pobočka Olomouc
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Ostrava
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav
- BOHEMIE Olomoucká domácí péče s.r.o.
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