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Rozhodnutí
o změně v registraci poskytovatele zdravotních služeb

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, jako správní orgán věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů rozhodl ve věci změny registrace
poskytovatele zdravotních služeb Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, identifikační číslo 661
83 596, registrované Okresním úřadem Nový Jičín, pod číslem jednacím NZZ 384/97, ze dne 30.09.1997,
ve znění následných změn, takto:
podle ustanovení § 121 odst. 3, v návaznosti na ustanovení § 18 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb ze dne 04.11.2019, ve správním řízení vedeném na žádost
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje registraci poskytovatele
zdravotních služeb o obor ergoterapeut – ambulantní léčebně rehabilitační péče.
Ke změně údajů v rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb dochází dnem: 01.01.2020
Po provedené změně jsou údaje uvedené v rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb následující:
Poskytovatel zdravotních služeb:
Název
Sídlo
Identifikační číslo

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
Odry, Nadační 375/1, PSČ 742 35
661 83 596

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

Ing. Martin Šmaus
25.06.1965
Odry, Radniční 88/4, PSČ 742 35
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Odborný zástupce:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu

MUDr. Ludmila Mildnerová
07.12.1951
Nový Jičín, Revoluční 1517/77, PSČ 741 01

Adresa místa poskytování zdravotních služeb:

Odry, Nadační 375/1, PSČ 742 35

Forma zdravotní péče:
Obor zdravotní péče:

ambulantní specializovaná péče
vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie (pouze diabetologie),
gastroenterologie, radiologie a zobrazovací metody (skiagrafické
pracoviště, ultrazvukové pracoviště), rehabilitační a fyzikální
medicína

Forma zdravotní péče:
Obor zdravotní péče:

ambulantní léčebně rehabilitační péče
fyzioterapeut, ergoterapeut

Forma zdravotní péče:
Forma zdravotní péče:
Obor zdravotní péče:

akutní lůžková péče standardní
akutní lůžková péče intenzivní
vnitřní lékařství

Forma zdravotní péče:

následná lůžková péče

Obor zdravotní péče:

klinická biochemie
- laboratorní pracoviště

Obor zdravotní péče:

hematologie a transfúzní lékařství
- laboratorní pracoviště (pouze hematologie)

Název zdravotní služby:

zdravotnická dopravní služba – přeprava pacientů

Den zahájení poskytování zdravotních služeb:

01.07.1997

Odůvodnění
Dne 13.11.2019 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, žádost poskytovatele
zdravotních služeb Městské nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, identifikační číslo 661 83 596,
o změnu údajů uvedených v rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb, spočívající v rozšíření
registrace o obor ergoterapeut – ambulantní léčebně rehabilitační péče.
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Poskytovatelem byly předloženy doklady dle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) bod 4. zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
Dne 13.11.2019 bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem zdravotnictví provedeno ohledání
věcného a technického vybavení zdravotnického zařízení v místě poskytování zdravotních služeb na adrese
Odry, Nadační 375/1, PSČ 742 35 v oboru ergoterapeut Věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení
bylo posouzeno dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
Personální zabezpečení bylo posouzeno dle zákona 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 zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů a platného znění 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 změnu v rozhodnutí registraci, bylo
žádosti vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí o změně v registraci je nedílnou součástí rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení
číslo jednací NZZ 384/97, ze dne 30.09.1997, ve znění následných změn, vydaného Okresním úřadem Nový
Jičín.

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.

Mgr. Lukáš Chalás v. r.
vedoucí oddělení zdravotní správy

Rozdělovník
1. Účastníci řízení: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, Odry, Nadační 375/1, PSČ 742 35
2. Na vědomí: místně příslušnému správci daně, místně příslušné správě sociálního zabezpečení, VZP (111),
VOZP (201), ZPMV ČR (211), OZP (207), ČPZP (205), RBP (213)
Za správnost vyhotovení: Lenka Brusová
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