Výběrová řízení konaná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
(dle ust. § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů)
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou se koná výběrové řízení.

služeb

mezi

Konání výběrového řízení může navrhnout:
a) zdravotní pojišťovna,
b) uchazeč,
c) obec.
Uchazečem se rozumí poskytovatel, který je oprávněn poskytovat zdravotní péči v
příslušném oboru nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní
služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k
poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru. Pro podání návrhu na vyhlášení
výběrového řízení je na webových stránkách uveřejněn formulář - Vyhlášení VŘ.
Místně příslušný krajský úřad (dle místa poskytování zdravotních služeb) vyhlásí na
základě návrhu výběrové řízení, které vyvěsí na své úřední desce, a to jak fyzické, tak
elektronické.
Ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 pracovních dnů je možné podávat do výběrového
řízení přihlášky (formulář přihlášky do VŘ uveřejněn na webu krajského úřadu - Přihláška
VŘ). Lhůta pro podání přihlášky/nabídky je uveřejněna ve vyhlášeném výběrovém řízení.
Dále je na úřední desce uveřejněn rozsah hrazených služeb a území, pro které mají být
služby poskytovány, místo pro podání přihlášky a lhůta, od které je třeba zajistit poskytování
zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení. Tuto lhůtu stanovuje
vyhlašovatel (krajský úřad). Pokud VŘ navrhuje uchazeč, který ještě nemá oprávnění k
poskytování zdravotních služeb, lhůta je stanovena po dohodě s uchazečem. V případě, kdy
je navrhovatelem zdravotní pojišťovna, stanovuje lhůtu zdravotní pojišťovna.
Při posuzování přihlášek je přihlíženo zejména k síti zdravotní pojišťovny v daném oboru
a území, k dobré pověsti uchazeče, k praxi v příslušném oboru, k disciplinárním
opatřením uloženým podle zákona o ČLK, ČSK a ČLeK, etickému přístupu k pacientům,
ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Dále je posuzován záměr uchazeče na
zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení
a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve
vyhlášení výběrového řízení.
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se výběrové řízení
nekoná:
-

pro poskytovatele lékárenské péče,
je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská
služba,
v případech rozšíření již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby při
uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pokud se jedná o
smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu
poskytovaných hrazených služeb.

.

V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenou smlouvu o poskytování a
úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným
fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž
oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení
oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se
výběrově řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených
služeb.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.
Zdravotní pojišťovna
Kontaktní
osoba: je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo -li uzavření takové
smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.
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