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ROZHODNUTÍ
o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, jako správní orgán věcně
a místně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon o zdravotních službách), na základě správního řízení provedeného podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti
poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o., IČO 287 62 886, pod č. j.
012189/2021/KUSK ze dne 25.01.2021, rozhodl
takto:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, mění oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, které udělil rozhodnutím č. j. 105876/2012/KUSK ze dne 25.07.2012,
ve znění poslední změny ze dne 06.10.2020 pod č. j. 135451/2020/KUSK tak,
že ve výroku:
Podle § 21 odst. 3 zákona o zdravotních službách se mění adresa trvalého bydliště
statutárního orgánu na K potoku 244, 250 82 Horoušany.
Ke změně údajů v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dochází
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedených změnách jsou údaje uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních
služeb následující:
Název poskytovatele:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Adresa sídla:

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČO:

287 62 886

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 426, fax: 257 280 572, huml@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz
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Statutární orgán - jednatel:
Jméno a příjmení:

Mgr. NELA GVOŽDIÁKOVÁ

Datum narození:

28.09.1988

Adresa místa trvalého pobytu:

K potoku 244, 250 82 Horoušany

Odborný zástupce:
Jméno a příjmení:

doc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

Datum narození:

08.08.1981

Adresa místa trvalého pobytu:

Kremnická 65, 040 11 Košice - SK

Adresa 1. místa poskytování zdravotních služeb:
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
Forma zdravotní péče: primární ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


Gynekologie a porodnictví

Forma zdravotní péče: specializovaná ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


anesteziologie a intenzivní medicína



dětské lékařství



fyzioterapeut



gastroenterologie



chirurgie



kardiologie



ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí



patologie



plastická chirurgie



pneumologie a ftizeologie



pracovní lékařství



radiologie a zobrazovací metody



rehabilitační a fyzikální medicína



vnitřní lékařství

Forma zdravotní péče: jednodenní péče
Obor zdravotní péče:


plastická chirurgie

Forma zdravotní péče: lůžková péče


intenzivní péče III. stupně – resuscitační péče



intenzivní péče II. stupně – vyšší intenzivní péče
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o

chirurgie

o

traumatologie

o

vnitřní lékařství

akutní lůžková péče standardní
o

gynekologie a porodnictví

o

chirurgie

o

neonatologie

o

traumatologie

o

vnitřní lékařství



dlouhodobá péče



následná lůžková péče

Adresa 2. místa poskytování zdravotních služeb:
Poliklinika Velké Valy 237, 288 02 Nymburk
Forma zdravotní péče: specializovaná ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


angiologie



endokrinologie a diabetologie, pouze v rozsahu diabetologie



hematologie a transfúzní lékařství



klinická biochemie



otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku



paliativní medicína a léčba bolesti



revmatologie

Adresa 3. místa poskytování zdravotních služeb:
Rožďalovice 374, 289 34 Rožďalovice
Forma zdravotní péče: primární ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


gynekologie a porodnictví

Adresa 4. místa poskytování zdravotních služeb:
Křinec 184, 289 33 Křinec
Forma zdravotní péče: primární ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


gynekologie a porodnictví
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Adresa 5. místa poskytování zdravotních služeb:
5. května 71, 289 23 Milovice
Forma zdravotní péče: primární ambulantní péče
Obor zdravotní péče:


gynekologie a porodnictví

Datum zahájení poskytování zdravotních služeb: 01.05.2009

O d ů v o d n ě n í:
Dne 25.01.2021 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, žádost
poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o., IČO 287 62 886, o změnu údajů
uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhodnutím
č. j. 105876/2012/KUSK ze dne 25.07.2012, ve znění poslední změny ze dne 06.10.2020 pod
č. j. 135451/2020/KUSK.
Vydávané rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb je prvním úkonem
ve zjednodušeném správním řízení zahajovaném z moci úřední. Podklady pro vydání tohoto
rozhodnutí byly příslušnému správnímu orgánu předloženy účastníkem řízení, takže jsou
účastníku řízení známy (§ 36 odst. 3 správního řádu).
Změna oprávnění spočívá ve změně trvalého bydliště statutárního orgánu na K potoku 244,
250 82 Horušany.
Poskytovatelem byly k oznámené změně předloženy doklady dle ustanovení § 18 odst. 2
písm. c) bod 1. - 5. zákona o zdravotních službách. Po zjištění, že jsou splněny všechny
stanovené podmínky pro změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb, bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Není-li zákonem o zdravotních službách stanoveno jinak, vztahují se na poskytování
zdravotních služeb předpisy vydané k jeho provedení a dále zejména zákony č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání

lékaře,

zubního

lékaře

a

farmaceuta,

ve

znění

pozdějších

předpisů,

a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
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zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vydané k jejich
provedení.
Poskytovatel zdravotních služeb je podle § 21 zákona o zdravotních službách 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, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a § 83 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání
k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje,
Odboru zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Bc. Jan Huml, DiS.
odborný referent Odboru zdravotnictví
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.01.2021. Za Krajský úřad Středočeského kraje
právní moc vyznačil Bc. Jan Huml, DiS. dne 28.01.2021.

