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V Praze 23. dubna 2019
Váš dopis ze dne 8. dubna 2019

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 8. dubna 2019, evidované pod

1)

ve věci:

Kopii zápisu z jednání výběrové komise zřízené pro výběrové řízení na poskytování
dlouhodobé ošetřovatelské lůžkové péče (OD: 00005) pro území Královéhradeckého
kraje, které se uskutečnilo dne 28. 2. 2018 na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

2)

Jaké bylo stanovisko zástupce Královéhradeckého kraje k opodstatněnosti výběrového
řízení a uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními
pojišťovnami a uchazečem.

3)

Jaká je

úloha pozvaných

smlouvy o

poskytování

a

zástupců

krajů

při konání

úhradě hrazených

výběrových

před

uzavřením

služeb vyhlašovaných Ministerstvem

zdravotnictví a jaký vliv má jejich vyjádření na výsledek výběrového řízení.

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1) a dotaz č. 2)

Viz příloha – Zápis z jednání komise VŘ na poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče
pro území Královéhradeckého kraje – dne 28.5.2018.

Ad dotaz č. 3

Pozvaní

zástupci

krajů

se

účastní

předmětného

jednání

s

poradním

hlasem,

tedy

prezentují stanoviska krajů.
Co se týká vlivu vyjádření zástupců krajů na výsledek výběrového řízení, nelze na tuto
otázku

relevantně

odpovědět,

jelikož

členové

komise

vycházejí

při

svém

hlasování

z velkého množství informací, které uvádí uchazeč ve své přihlášce, tj. záměr poskytování
zdravotních služeb, dostupnost příslušné péče v regionu, personální a věcné vybavení
pracoviště, přehled stížností, opatření z hlediska kvality a bezpečnosti poskytování péče,
stanoviska

zdravotních

pojišťoven, návaznost

péče
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doplňující

vyžádané

informace
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poskytnuté uchazečem v průběhu jednání výběrové komise. Členové komise tedy mohou,
ale nemusí přihlédnout ke stanoviskům zástupců krajů.
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