Kapitola 9.
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
Odbor zdravotnictví se člení na:
 oddělení zdravotní péče
 oddělení správních činností ve zdravotnictví
Samostatná působnost:
 připravuje odborné podklady pro rozhodování orgánů kraje na úseku
zdravotnictví,
 zpracovává koncepční dokumenty týkající se zdravotnictví kraje,
 zajišťuje činnosti související s personální agendou ředitelů příspěvkových
organizací Olomouckého kraje v oblasti své působnosti (zejména výběrová
řízení, jmenování, odvolání, odměňování),
 zajišťuje činnosti související s hodnocením ředitelů příspěvkových organizací
Olomouckého kraje v oblasti své působnosti,
 spolupracuje při realizaci projektů v oblasti zdravotnictví financovaných
z mimokrajských zdrojů,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 předává odboru kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně
příjemcem prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle platného
vnitřního předpisu a plně spolupracuje
na daňovém řízení dle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, předcházejícím
vydání rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
vyjma porušení rozpočtové kázně při správě rozpočtových prostředků
příspěvkových organizací,
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 koordinuje a podílí se na realizaci protidrogové politiky v kraji,
 tvoří strategické a koncepční dokumenty pro oblast protidrogové prevence v kraji
(Strategický protidrogový plán, Akční plán), kontroluje jejich realizaci,
 zpracovává Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v kraji za příslušný
kalendářní rok,
 shromažďuje statistické údaje o zneužívání drog – spolupracuje s Národním
monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti,
 podílí se na přípravě koncepčních dokumentů kraje sekundárně souvisejících
s užíváním návykových látek a nelátkovými závislostmi,
 spolupracuje s komisí rady kraje pro prevenci kriminality a drogových závislostí,
 vyhlašuje a administruje dotační program kraje pro oblast protidrogové prevence
pro příslušný kalendářní rok,
 kontroluje neúčetní části a spolupracuje při kontrole vyúčtování dotací
poskytnutých v rámci dotačního programu kraje pro oblast protidrogové
prevence,






























hodnotí žádosti o dotace v oblasti protidrogové prevence v kraji a předkládá
stanovisko k těmto žádostem v dotačních řízeních státní správy včetně
prezentací při jednání dotačních výborů (na MZd, RVKPP a MS),
spolupracuje a metodicky pomáhá obcím v oblasti protidrogové prevence,
spolupracuje a metodicky pomáhá organizacím poskytujícím služby protidrogové
prevence,
spolupracuje s orgány státní správy – zejména ministerstvy (MZd, MPSV, MŠMT,
MV a MS) a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (členství ve Výboru
zástupců regionů RVKPP),
zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany,
vede evidenci nemovitého majetku kraje pronajímaného Středomoravské
nemocniční a.s.,
poskytuje součinnost při vyřazování movitého majetku kraje svěřeného do správy
příspěvkových organizací zřízených krajem,
na vyžádání vyhodnocuje záměry poskytovatelů zdravotních služeb
v Olomouckém kraji a poskytuje stanoviska k těmto záměrům,
sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí
a na základě prvotních dokladů (faktur) vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu,
předkládá návrhy na změny rozpočtu odboru ekonomickému, odpovídá za
provedené hospodářské operace, zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových
prostředků a přidělených prostředků hospodářské činnosti, respektuje zásady
hospodárnosti při nakládání se svěřeným majetkem v souladu s vnitřními
předpisy,
administruje mimokrajské finance pro zdravotnické příspěvkové organizace,
na vyžádání OE se vyjadřuje k ročním uzávěrkám zdravotnických PO,
na základě předaných podkladů z OE informuje zdravotnické PO o schválení
účetní závěrky,
na vyžádání OPŘPO se vyjadřuje k návrhu rozpočtu, závazných ukazatelů a
investic a oprav zdravotnických PO a k návrhům na jejich změny,
zajišťuje zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku, je-li to nutné podle
zákona,
zajišťuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu,
zabezpečuje financování protidrogové prevence,
zajišťuje financování a kontroluje vyúčtování dotací poskytnutých krajem,
sleduje vybrané ekonomické ukazatele a výkonové parametry vybraných
poskytovatelů zdravotních služeb,
podílí se na posuzování návrhů investičních akcí v oblasti své působnosti,
podílí se na přípravě podkladů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své
působnosti v souladu se směrnicí rady týkající se zásad řízení PO,
účastní se výběrových řízení příspěvkových organizací na veřejné zakázky,
zajišťuje vyjádření k nakládání s majetkem svěřeným do hospodaření PO OK
v oblasti své působnosti,
navrhuje nominace zástupců zřizovatele do komisí zdravotnických příspěvkových
organizací pro výběrová řízení,
na vyžádání poskytuje konzultace a součinnost na svěřeném úseku činností,
využívá ve vztahu k PO OK Portál PO,
zajišťuje poskytování metodické pomoci zřízeným PO,








zajišťuje konzultační a poradenskou činnost zřízeným PO,
podílí se na kontrole hospodaření zřizovaných PO v oblasti své působnosti,
zajišťuje kontrolu činností zřizovaných PO v oblasti své působnosti,
zajišťuje přípravu a připomínkování materiálů týkajících se PO pro orgány kraje,
zajišťuje připomínkování a administraci materiálů, které PO samostatně
zpracovávají a předkládají orgánům kraje,
vyhodnocuje koncepční a strategické dokumenty PO OK z hlediska souladu se
strategickými dokumenty kraje.

Přenesená působnost:
 odpovídá za organizaci a zajištění prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická
zařízení na svém území (§ 110 odst. 1 písm. b)),
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení zdravotní péče
Samostatná působnost:
 ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou koordinuje a metodicky řídí
zdravotnické složky integrovaného záchranného systému,
 prostřednictvím poskytovatele zdravotnické záchranné služby připravuje
podklady pro zajištění nepřetržité dostupnosti zdravotnické záchranné služby,
 připravuje podklady pro vydání a aktualizaci plánu pokrytí území kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby,
 administruje žádosti o individuální dotace v oblasti zdravotnictví včetně přípravy a
zveřejňování smluv o poskytnutí dotace,
 vyhlašuje a administruje dotační program zaměřený na podporu zdraví
a zdravého životního stylu pro příslušný kalendářní rok včetně přípravy a
zveřejňování smluv o poskytnutí dotace,
 zajišťuje financování dotací poskytnutých krajem v oblasti zdravotnictví a
kontroluje jejich vyúčtování,
 zpracovává koncepci ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,
 podílí se na přípravě vhodných projektů na úseku zdravotnictví, které má
realizovat kraj nebo příspěvkové organizace kraje,
 zajišťuje naplňování Národní strategie zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020.
Přenesená působnost:
 neprodleně po úmrtí poskytovatele zdravotních služeb zabezpečuje
zdravotnickou dokumentaci, kterou vedl zemřelý poskytovatel (§ 57 odst. 3 písm.
a)),
 přebírá zdravotnickou dokumentaci při úmrtí poskytovatele zdravotních služeb,
při zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb a v dalších zákonem
stanovených případech (§ 59 odst. 2 a 3, § 60, § 61 odst. 1 písm. b)),
 předává zdravotnickou dokumentaci, kterou převzal, zákonem určeným osobám
(§ 57 odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4, § 63 odst. 1, 2 a 3)),





















oznamuje převzetí nebo předání zdravotnické dokumentace zákonem určeným
osobám (§ 57 odst. 3 písm. b) a odst. 4, § 63 odst. 1 písm. c)),
zajišťuje výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, kterou převzal, umožňuje
nahlížet do převzaté zdravotnické dokumentace podle zákona (§ 57 odst. 3 písm.
c), § 63 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2, § 64, § 66, § 67, § 68),
zpracovává informaci o záměru poskytovatele ukončit poskytování zdravotních
služeb včetně přípravy uveřejnění informace na úřední desce (§ 59 odst. 1, § 61
odst. 2),
šetří stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb,
vede evidenci o podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení (§ 93 odst. 2, §
94),
ustavuje nezávislé odborníky k prošetření stížností na poskytované zdravotní
služby (§ 94 odst. 4 písm. a)),
ustavuje nezávislou odbornou komisi k prošetření stížností na poskytované
zdravotní služby a zajišťuje její činnost (§ 94 odst. 4 písm. b), § 95),
pokud při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo povinností při poskytování
zdravotních služeb, ukládá poskytovatelům zdravotních služeb nápravná
opatření, podává podněty příslušným orgánům a komorám a o uložených
nápravných opatřeních nebo podání podnětů informuje zdravotní pojišťovny (§
96),
provádí kontrolu poskytovatelů zdravotních služeb a dalších osob v souvislosti
s prováděním činností stanovených zákonem o zdravotních službách (§ 107
odst. 1, § 108 odst. 1),
v návaznosti na kontrolu povinností stanovených zákonem o zdravotních
službách ukládá nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 109),
projednává přestupky podle zákona o zdravotních službách, které zjistí při své
činnosti (§ 118),
přezkoumává lékařské posudky a vede evidenci návrhů na přezkoumání
lékařského posudku včetně způsobu jejich vyřízení (§ 46 a následující zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách),
projednává přestupky podle zákona o specifických zdravotních službách (§ 90
odst. 1, 2, 4 a 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách),
vysílá zástupce ke zneškodňování nepoužitelných návykových látek a přípravků,
které nejsou léčivem (§ 14 odst. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách),
sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje o návykových látkách a přípravcích
zneškodněných v kraji za uplynulý kalendářní rok (§ 43 odst. 2 zákona č.
167/1998 Sb., o návykových látkách),
provádí kontrolní činnost týkající se dodržování povinností vyplývajících ze
zákona o návykových látkách (§ 34 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách),
projednává přestupky spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu (§ 36
odst. 1 písm. l), o), p) a q) a § 36 odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách),
projednává přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek (§ 36 odst. 4 písm. g) a h) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek),
přijímá od SÚKL informace o závadách léčiv a nežádoucích účincích léčivých
přípravků a případně předává tyto informace příslušným subjektům (§ 98 odst. 2
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech),




















projednává přestupky podle zákona o zdravotnické záchranné službě (§ 25 až 27
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě),
projednává se zdravotnickou záchrannou službou a poskytovateli lůžkové
a jednodenní péče návrhy traumatologických plánů a jejich pravidelných
aktualizací (§ 7 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a
§ 47 odst. 1 písm. e)),
plní úkoly krizového řízení a spolupracuje při tvorbě dokumentace krizového
řízení kraje na úseku zdravotnictví (§ 14 odst. 3 písm. a) a § 14a odst. 1 písm. b)
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
komunikuje se základními složkami integrovaného záchranného systému, s
poskytovateli
zdravotních
služeb
a
s oddělením krizového řízení odboru kancelář hejtmana při zajištění přípravy na
řešení mimořádných událostí (vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému),
zpracovává a aktualizuje traumatologický plán Olomouckého kraje včetně příloh
a další krizovou dokumentaci na úseku zdravotnictví (§ 10 odst. 2 písm. d)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
zprostředkovává úhradu nákladů vzniklých poskytovatelům zdravotních služeb
v souvislosti s prováděním opatření k ochraně před infekčními onemocněními,
pokud nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (§ 45 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),
v případě potřeby zajišťuje lékaře, zdravotnické pracovníky a materiální
zabezpečení lékařských prohlídek k provádění odvodního řízení (§ 20 odst.
4 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování),
v případě potřeby zajišťuje lékaře, zdravotnické pracovníky a materiální
zabezpečení pro činnost přezkumné komise zřizované u krajského vojenského
velitelství (§ 29a odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím
zajišťování),
hradí náklady na lékařské prohlídky včetně nezbytných odborných vyšetření,
jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení
nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze a proplácí náklady spojené s
vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho
vyhodnocením lékaři odvodní komise (§ 36 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o
branné povinnosti a jejím zajišťování),
zabezpečuje financování lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na
Šumpersku a Jesenicku včetně uzavírání smluv a kontroly a úhrady faktur (§
110, odst. 1, písm. a),
zabezpečuje financování lékárenské pohotovostní služby o státních svátcích
včetně zpracování objednávek a kontroly a úhrady faktur (§ 110, odst. 1, písm.
a)),
odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (§ 110 odst. 1
písm.a)),
zprostředkovává úhradu nákladů, které vznikly lékárnám v souvislosti
s odevzdáváním a odstraňováním nepoužitelných léčiv (§ 88 a § 89 zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech).

Oddělení správních činností ve zdravotnictví
Samostatná působnost:
 zajišťuje činnosti pro výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací
Olomouckého kraje v oblasti své působnosti a vede agendy s tím související,
 připravuje pověření poskytovatelů zdravotních služeb službou obecného
hospodářského zájmu,
 zajišťuje podklady pro rozhodování orgánů kraje na úseku zdravotnictví,
 podílí se na připomínkovém řízení právních předpisů,
 zajišťuje případné připomínky k návrhům územních plánů obcí,
 vede evidenci poskytovatelů zdravotních služeb v kraji,
 vede počítačové aplikace na odboru zdravotnictví a zpracovává údaje pomocí
informačních technologií,
 vyhlašuje a administruje dotační program zaměřený na vzdělávání v oblasti
zdravotnictví,
 zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
 zajišťuje činnost výboru zastupitelstva kraje pro zdravotnictví.

Přenesená působnost:
 přijímá oznámení o poskytování zdravotních služeb od osob, které poskytují tyto
služby podle zákona bez udělení oprávnění - např. od poskytovatelů sociálních
služeb nebo od osob oprávněných poskytovat zdravotní služby v jiných
členských státech EU (v EHP nebo Švýcarsku); přijímá oznámení zmíněných
osob o pozbytí oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném členském státě EU
(v EHP nebo Švýcarsku); při zjištění závažného porušení povinností zmíněnými
osobami podává oznámení Ministerstvu zdravotnictví nebo jim může zakázat
poskytování zdravotních služeb (§ 11 odst. 8, § 20 odst. 2, 3, 4 a 5),
 rozhoduje o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to na základě
žádosti a po posouzení předložených dokumentů; jedná se žadateli a vyzývá
k případnému doplnění dokumentů (§ 15 odst. 1),
 přijímá doklad prokazující podání návrhu na zápis právnické osoby do
příslušného rejstříku, a to od právnické osoby, které bylo vydáno rozhodnutí
o oprávnění k poskytování zdravotních služeb před jejím zápisem do příslušného
rejstříku; přijímá doklad o tom, že uvedená právnická osoba byla zapsána do
příslušného rejstříku (§ 19 odst. 5),
 přijímá kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti poskytovatele za škodu
způsobenou při poskytování zdravotních služeb (§ 45 odst. 2 písm. n)),
 přijímá oznámení o změnách údajů o poskytovateli zdravotních služeb a doklady
o těchto změnách (včetně rozhodnutí nebo stanovisek jiných orgánů) a provádí
o těchto změnách záznam do spisu, pokud nejde o změnu oprávnění
k poskytování zdravotních služeb (§ 21 odst. 1 a 3),
 rozhoduje o změnách, pozastavení nebo odejmutí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo registrací podle dřívějších právních předpisů (§ 21 odst.
3, § 23, § 24, § 121 odst. 3),
 zasílá FÚ, OSSZ, ČSÚ (v případě lékárenské péče také SÚKL) rozhodnutí
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o změně,
pozastavení nebo odejmutí tohoto oprávnění (resp. registrací podle dřívějších
























právních předpisů), rozhodnutí o změně a pozastavení nebo odejmutí oprávnění
zasílá také zdravotním pojišťovnám (§ 19 odst. 4, § 25 odst. 1),
oznamuje FÚ, OSSZ, ČSÚ, (v případě lékárenské péče také SÚKL) a příslušným
zdravotním pojišťovnám zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb
v zákonem stanovených případech (§ 25 odst. 2),
zaznamenává udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo změnu,
pozastavení, odejmutí nebo zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb do
NRP a do ROs včetně nového zápisu osoby do ROs (§ 19 odst. 4, § 25 odst. 3),
přijímá oznámení poskytovatele o přerušení poskytování zdravotních služeb
a provádí o něm záznam do spisu, do NRP a do ROs (§ 26 odst. 2),
přijímá oznámení poskytovatele o opětovném pokračování v poskytování
zdravotních služeb po přerušení a provádí o něm záznam do spisu, do NRP a do
ROs (§ 26 odst. 4),
oznamuje OSSZ přerušení poskytování zdravotních služeb a pokračování
v poskytování po přerušení (§ 26 odst. 6),
přijímá oznámení o úmrtí poskytovatele zdravotních služeb (§ 22, § 25 odst. 2),
v případě úmrtí poskytovatele zdravotních služeb přijímá oznámení o úmyslu jiné
osoby pokračovat v poskytování zdravotních služeb (§ 27 odst. 1 písm. c)),
pokud úmysl pokračovat po úmrtí poskytovatele oznámí více osob, vyzývá tyto
osoby k uzavření dohody o pokračování (§ 27 odst. 2),
přijímá oznámení o datu, od kterého jiná osoba pokračuje v poskytování
zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, včetně
dokladů prokazujících splnění podmínek (§ 27 odst. 3),
vydává osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování
zdravotních služeb po úmrtí poskytovatele; zasílá FÚ, OSSZ, ČSÚ (v případě
lékárenské péče také SÚKL) uvedené osvědčení; provádí záznam do NRP
a ROs o vydání uvedeného osvědčení (§ 27 odst. 4),
rozhoduje o nesplnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních
služeb po úmrtí poskytovatele (§ 27 odst. 4),
předává údaje o poskytovatelích zdravotních služeb a jejich změny do NRP (§ 70
odst. 4 písm. d), § 75 odst. 1 a 2),
kontroluje plnění povinností poskytovatelů a dalších osob dle zákona
o zdravotních službách, zejména personální zabezpečení zdravotních služeb
a technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení (§ 107 odst. 1 a § 108
odst. 1),
ukládá nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 109),
projednává přestupky podle zákona o zdravotních službách, které zjistí při své
činnosti (§ 118 ),
projednává přestupky podle § 29 zákona č. 285/2002 Sb. (transplantační zákon)
s výjimkou § 29 odst. 2 písm. b),
kontroluje obce v agendě nakládání s tiskopisy receptů a žádanek „s modrým
pruhem“ na návykové látky – tzv. opiátové recepty (§ 13 zákona o návykových
látkách),
přezkoumává rozhodnutí obcí o přestupcích podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1
písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb. (o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek),
přezkoumává rozhodnutí obcí o přestupcích podle § 92a odst. 1 zákona č.
373/2011 Sb. (o specifických zdravotních službách),
přezkoumává rozhodnutí obcí o přestupcích podle § 41 odst. 1 a § 41 odst. 2
písm. j) zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon),










přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
o přestupcích podle § 11 zákona č. 251/2016 Sb. (o některých přestupcích), § 39
odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb. (o návykových látkách), § 108 odst. 1 písm. h)
zákona č. 378/2007 Sb. (o léčivech), § 87 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb.
(o zdravotnických prostředcích) a přestupku proti jednotkovému balení, kterého
se dopustí fyzická osoba podle § 135m zákona č. 353/2003 Sb. (o spotřebních
daních),
poskytuje obcím metodickou pomoc v souvislosti s problematikou receptů
a žádanek „s modrým pruhem“a problematikou přestupků (§ 67 odst. 1 písm. c)
zákona o krajích),
vyhlašuje výběrová řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených
služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb
s výjimkou lůžkové a lázeňské zdravotní péče (§ 47 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění),
řídí činnost komise při výběrových řízeních na uzavření smluv o poskytování
a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli
zdravotních služeb (§ 48 až 51 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění),
zveřejňuje výsledek výběrového řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě
hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních
služeb (§ 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Použité zkratky:
ČSÚ
EHP
EU
FÚ
MPSV
MS
MŠMT
MV
MZd
NRP
OSSZ
PO
ROs
RVKPP
SÚKL

Český statistický úřad
Evropský hospodářský prostor
Evropská Unie
Finanční úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Okresní správa sociálního zabezpečení
Příspěvková organizace Olomouckého kraje
Registr osob
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Pozn.: pokud není u ustanovení právního předpisu uveden název předpisu, jde o zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Všechny právní
předpisy jsou uvedeny v platném znění.
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