
Datum zveřejnění

Datum vyhlášení

Termín podávání 

žádostí od 
Termín ukončení 

podávání žádostí

Kontakty

Náležitosti žádosti 

Motivační 

bonus

Příspěvek na úhradu 

nákladů spojených s 

bydlením

Motivační nabídka města/obce a poskytovatele ZS založeného či 

zřízeného krajem

závazek na 5 let

Oftalmologie Český Krumlov
pronájem bytu na dobu určitou za cenu v místě a čase obyklou sníženou o 

10 %

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

30 hodin/týden

VÝZVA NA OBORY ZDRAVOTNÍ PÉČE A MÍSTA S OMEZENOU DOSTUPNOSTÍ POSKYTOVÁNÍ OBORU ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garance VZP ČR
Rozsah ordinačních 

hodin/rozsah úvazku

Soubory ke zpracování zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz nebo www.lekaremnajihu.cz

Soubory ke zpracování žádosti

Kontakty pro poskytování informací

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Ivana Turková, tel: 386720600,  e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz 

závazek na 5 let

Obor Místo

Harmonogram výzvy

Pravida dotačního programu

                                         Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023

                                    Výzva 1

Termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz nebo www.lekaremnajihu.cz

                                                   schválena usnesením RK č. 116/2023/RK-60

1 500 000 Kč

20.03.2023

17.02.2023

17.02.2023



Oftalmologie České Budějovice přednostní pronájem městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

30 hodin/týden

Praktické lékařství pro 

děti a dorost
Dačice motivační bonus ve výši 200 000 Kč; pronájem městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Praktické lékařství pro 

děti a dorost
České Velenice

nově vybudovanou ordinaci v lékařském domě ve vlastnictví města; 

městský byt; 

finanční příspěvek na přístrojové vybavení ordinace; 

zajištění volného místa v mateřské a základní škole; 

v případě potřeby dorovnávací příspěvek na provoz ordinace

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Praktické lékařství pro 

děti a dorost
Vodňany

byt, ordinace za velmi výhodných podmínek, finanční motivace, umístění 

dítěte do mateřské školky

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Urologie České Budějovice přednostní pronájem městkého bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

30 hodin/ týden

Urologie Jindřichův Hradec
přidělení městského bytu, zajištění předškolní a školní péče v místě

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

30 hodin/ týden

Všeobecné praktické 

lékařství
Jindřichův Hradec přidělení městského bytu; zajištění předškolní a školní péče v místě

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Všeobecné praktické 

lékařství
Kaplice

moderně vybavená ordinace, snížení nájmu ordinace v souladu se 

směrnicí Města Kaplice; nabídka městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Všeobecné praktické 

lékařství
Protivín nabídka benefitu po dohodě s městem 

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč



Všeobecné praktické 

lékařství
Třeboň nabídka benefitu po dohodě s městem 

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Všeobecné praktické 

lékařství
Dačice pronájem městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

25 hodin/týden

Zubní lékařství Mirovice součinnost dle možností města

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Písek možnost přidělení městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Strakonice

zápůjčka finančních prostředků do výše až 1 500 000 Kč, poskytnutí nájmu 

služebního bytu ve městě, poskytnutí součinnosti při vyhledání vhodných 

nebytových nebytových prostor pro zřízení stomatologické ordinace

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Horní Planá

vybavená ordinace ve zdravotním středisku (nájemné 1,-Kč/měsíčně); 

obecní nájemní byt; možnost odkoupení stavebního pozemku za 

výhodných podmínek pro stavbu rodinného domu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Ševětín

rekonstrukce stávající ordinace do 1,5 mil. Kč; příspěvěk na dopravu; 

umístění dětí do MŠ, ZŠ; pronájem obecního bytu do roka a půl od 

zahájení poskytování zdravotních služeb

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Prachatice
přednostní přidělení bytu dle aktuálních nabídek; přednostní přidělení 

nebytových prostor dle aktuálních nabídek za dohodnutou cenu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Bechyně
motivační bonus města ve výši 100 000 Kč; bezúročná půjčka do výše 1 

000 000 Kč; přidělení městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč



Zubní lékařství Blatná možnost užívání obecního bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Vodňany
byt, ordinace za velmi výhodných podmínek, finanční motivace, umístění 

dítěte do mateřské školky

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Planá nad Lužnicí nabídka benefitu po dohodě s městem  

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Dačice pronájem městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Nová Bystřice

kompletně zařízená ordinace v nově vybudovaném zdravotním středisku 

(včetně zubařského křesla); možnost bydlení (pro jednotlivce nebo 

rodinu) v městském nájemním bytě; event. při závazku na nejméně 10 let 

možnost zvýhodněné ceny za stavební parcelu 

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Sedlice

zajištění prostorů ordinace; 

bezúročná půjčka na vybavení ordinace do výše 2 000 000 Kč (splatnost 

dle dohody)

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Milevsko

přednostní poskytnutí městského bytu; 

ve spolupráci s Poliklinikou Milevsko spol. s.r.o. nabídka vybavené 

ordinace

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Český Krumlov
pronájem bytu na dobu určitou za cenu v místě a čase obvyklou sníženou 

o 10%

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Nové Hrady ordinace; náklady na provoz; bydlení; stavební parcela

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč



Zubní lékařství Kaplice
moderně vybavená ordinace, snížení nájmu ordinace v souladu se 

směrnicí Města Kaplice; nabídka městského bytu

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Trhové Sviny
kompletně zařízená ordinace; byt o velikosti 3 + 1; podíl na nájemném; ve 

městě je MŠ, ZŠ, SOŠ, gymnázium, kulturní, sportovní a volnočasové vyžití

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Soběslav nabídka benefitu po dohodě s městem 

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Tábor

možnost přidělení městského bytu/ bezúročná půjčka až 2 000

000 na náklady na pořízení vybavení ordinace, na stavební

úpravy ordinace, na mzdové prostředky zdravotní

sestry/součinnost při vyhledávání nebytových prostor pro

ordinaci/stipendijní program pro studenty zubního lékařství

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Zubní lékařství Jindřichův Hradec přidělení městského bytu; zajištění předškolní a školní péče v místě

uzavření smlouvy 

na hrazené 

zdravotní služby

35 hodin/týden

Klinická onkologie Nemocnice České Budějovice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

Radiační onkologie Nemocnice České Budějovice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

Pediatrie Nemocnice Český Krumlov, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Vnitřní lékařství Nemocnice Český Krumlov, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Urologie Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci  činí 20 % x 1,0

Neurologie Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Patologie Nemocnice Písek, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč



Infekční lékařství Nemocnice Písek, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

Gynekologie a 

porodnictví
Nemocnice Prachatice, a.s. x x 1,0

Gynekologie a 

porodnictví
Nemocnice Prachatice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Vnitřní lékařství Nemocnice Prachatice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Pneumologie a 

ftizeologie
Nemocnice Strakonice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

ORL Nemocnice Strakonice, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 20 % x 1,0

Patologie Nemocnice Tábor, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

Psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

Neurologie Nemocnice Tábor, a.s. podíl poskytovatele ZS na přidělené dotaci činí 33 % x 1,0

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč


