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Rozhodnutí
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 15 odstavce 1
písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podrnínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení § 16 odst. 3 téhož zákona na základě
správního řízení provedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě žádosti společnosti UROLOGIE LEDERs.r.o., ze dne 25.01.2013, doplněné dne 20.02.2013, takto:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb
pod číslem evidenčním F-M/427/13, jejichž poskytovatelem je:

Název poskytovatele:
Adresa sídla:
Identifikační číslo:

UROLOGIE LEDER s.r.o.
Frýdek-Místek, Střelniční 343, PSČ738 01
dosud nepřiděleno

Statutární orgán - jednatel:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu:

MUDr. Luděk Leder
14.07.1965
Frýdek-Místek, Střelniční 343, PSČ738 01

MUDr. Luděk Leder
14.07.1965
Frýdek-Místek, Střelniční 343, PSČ738 01

Obor:
Forma zdravotní péče:

urologie
ambulantní specializovaná péče

Adresy míst ooskvtování zdravotních služeb: 1. Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 600, PSČ738 01
2. Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 132, PSČ739 11
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Den zahájení poskytování zdravotních služeb: dnem nabytí právní moci rozhodnutí (nejdříve dnem
zápisu společnosti do obchodního rejstříku)

Odůvodnění

Dne 25.01.2013, doplněného dne 20.02.2013 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
zdravotnictví, žádost společnosti UROLOGIE LEDER s.r.o.

Žadatelem byla předložena žádost v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a doklady dle ustanovení § 18 odst.
2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách).

Dne 06.02.2013 bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem zdravotnictví, provedeno ohledání
věcného a technického vybavení urologické ambulance v místě poskytování zdravotních služeb na adrese
Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 600, PSČ 738 01 a Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 132, PSČ 739 ll.

Věcné a technické vybavení bylo posouzeno dle vvhláškv č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Personální vybavení bylo posouzeno dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilostí a specializované způsobtlostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů: platného znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů: zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobllostl k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a platného změní vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Na základě předložených dokladů a provedeného ohledání věcného a technického vybavení zařízení
a po zjištění, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro udělení oprávnění, bylo žádosti
vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na poskytování zdravotní péče poskytovatelem zdravotních služeb se vztahuje zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předplsů, a další právní předpisy, vydané k jeho provedení a dále zejména zákony č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, č. 48/1997 Sb:, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů: Č. 95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobllostt a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:
Č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilost! k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu všechny změny
týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny
změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a předložit o těchto



změnách doklady, pokud mohou být důvodem pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění.
Poskytovatel je dále povinen písemně oznámit správnímu orgánu, který vydal souhlas, povolení nebo jiné
rozhodnutí nebo závazné stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, všechny změny týkající se těchto rozhodnutí nebo závazného stanoviska, pokud mohou být
důvodem pro jejich změnu, zrušení nebo odejmutí. V případě změn zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovnfků, kteří vykonávají zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
k poskytovateli zdravotních služeb se oznamují pouze změny týkající se vedoucích zaměstnanců, Poskytovatel
je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví podle ustanovení § 81 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení,
a to podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
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Ing. Hana Buryová.J
vedoucí oddělení zdravotní péče

Rozdělovn ík:

1. Účastníci řízení: UROLOGIE LEDER s.r.o., Frýdek-Místek, Střelniční 343, PSČ 738 01
2. Na vědomí: místně příslušnému správci daně, Českému statistickému úřadu, místně příslušné správě

sociálního zabezpečení


