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KUOK 93575/2019              
526.3/V5 
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Mgr. Vilímovská 
585 508 573 

Olomouc 
11. 9. 2019 

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení v oboru neurologie pro území Jeseník 

Sděluji Vám, že na základě návrhů zdravotních pojišťoven došlo k vyhlášení níže 
uvedených výběrových řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených 
služeb v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území Jeseník / okres Jeseník 
podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- sp. zn. KÚOK/84515/2019/OZ/857 – neurologie, Jeseník -  vyhlášeno 
pro VZP ČR v termínu od 12. 8. 2019 do 24. 9. 2019 

- sp. zn. KÚOK/86588/2019/OZ/857 – neurologie, okres Jeseník – vyhlášeno 
pro ZPMV ČR v termínu od 19. 8. 2019 do 1. 10. 2019 

- sp. zn. KÚOK/86567/2019/OZ/857 – neurologie, okres Jeseník – vyhlášeno 
pro VoZP ČR v termínu od 19. 8. 2019 do 1. 10. 2019 

- sp. zn. KÚOK/92749/2019/OZ/857 – neurologie, okres Jeseník – vyhlášeno 
pro ČPZP v termínu od 6. 9. 2019 do 21. 10. 2019 

- sp. zn. KÚOK/92805/2019/OZ/857 -  neurologie, Jeseník – vyhlášeno pro OZP 
v termínu od 6. 9. 2019 do 21. 10. 2019 

- sp. zn. KÚOK/94304/2019/OZ/857 – neurologie, okres Jeseník – vyhlášeno 
pro RBP ZP v termínu od 11. 9. 2019 do 24. 10. 2019. 

Vyhlášená výběrová řízení jsou zveřejněna na elektronické úřední desce Krajského 
úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, na www.olkraj.cz   /     úřední deska /   výběrová 
řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami a na úřední desce Městského úřadu 
Jeseník. Texty vyhlášených výběrových řízení přikládám.  

Dovoluji si Vás požádat o předání informace o vyhlášení výběrových řízení případným 
zájemcům. Město Jeseník je schopno uchazeči zajistit byt, bližší informace poskytne 
starostka města Jeseník. 

Děkuji za spolupráci.  

S pozdravem 

   Mgr. Pavel Hanák  
   vedoucí oddělení 
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Přílohy: 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/84515/2019/OZ/857 – VZP ČR 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/86588/2019/OZ/857 – ZPMV ČR 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/86567/2019/OZ/857 – VoZP ČR 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/92749/2019/OZ/857 - ČPZP 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/92805/2019/OZ/857 – OZP 
- vyhlášení výběrového řízení sp. zn. KÚOK/94304/2019/OZ/857 – RBP ZP 

 
Rozdělovník: 

- Okresní sdružení České lékařské komory Jeseník 
- Okresní sdružení České lékařské komory Šumperk 
- Okresní sdružení České lékařské komory Olomouc 
- Okresní sdružení České lékařské komory Přerov 
- Okresní sdružení České lékařské komory Prostějov 
- Okresní sdružení České lékařské komory Bruntál 
- Česká neurologická společnost ČLS JEP 
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