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Datum: 2020-07-22

Rozhodnuti
o změně v registraci poskytovatele zdravotních služeb

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, jako správni orgán věcně a místně příslušný
podle ustanoveni § 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 Nemocnice AGEL Nový JiČín a.s., identifikační čÍslo 258 86 207,
registrovaného Okresním úřadem Nový jičín, pod číslem jednacím Reg NZZ 445/01 ze dne 13.06,2001,
ve znění následných změn, takto:

podle ustanoveni § 121 odst. 3 a ustanovení § 21 odst. 1 a 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytováni (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na základě
oznámeni poskytovatele ze dne 10.07.2020, ve správním řIzení vedeném z moci úřední dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mění registraci, a to v údaji o názvu společnosti - změna názvu
společnosti (původní název zněl Nemocnice Nový jiČín a.s.); v údajích ve statutárním orgánu spoleČnosti -
výkon funkce předsedy představenstva ukončil MUDr. jan Káňa, nově byl ustanoven MUDr. Milan Leckéši
a v údaji o trvalém pobytu místopřčedsedy představenstva Ing. Davida Koribského, MBAce - změna trvalého
pobytu.

Po provedených změnách jsou údaje uvedené v rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb
následujIcŕ

Poskytovatel zdravotních služeb:
Název
SÍdlo
Identifikační číslo

Statutární orgán - předseda představenstva:
jméno a přjjmeni
Rodné číslo
Trvalý pobyt

Nemocnice AGEL Nový jičín a.s.
Nový JiČín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01

258 86 207

MUDr. Milan Leckéši
19.12.1965
Valašské Meziřiči, Třanovského 1331, PSČ 757 01
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Statutární orgán - místopředseda představenstva:
jméno a přýmeni Ing. David Koribský, MBAce
Rodné čÍslo 05.04.1981
Trvalý pobyt Olomouc, Lazce, Lazecká 586/101, PSČ 779 00

Statutární orgán - člen představenstva:
Jméno a přijmeni
Rodné čÍslo
Trvalý pobyt

MUDr. jakub Syrovátka
18,04.1982
Nový JiČín, Kojetín 60, PSČ 741 01

Odborný zástupce pro lékařské obory
a pro dopravní zdravotnickou službu - přepravu pacientů:
jméno a přIjmenI MUDr. Robert BuČko
Rodné Číslo
Trvalý pobyt

odborný zástupce pro obor zubní lékařství:
jméno a přjjmenÍ
Rodné čÍslo
Trvalý pobyt

odborný zástupce pro lékárenskou péči:
Jméno a příjmení
Rodné ČÍslo
Trvalý pobyt

odborný zástupce pro nelékařské obory:
jméno a přůmenÍ
Rodné čÍslo
Trvalý pobyt

Adresy mist poskytováni zdravotních sluŽeb:

MUDr. Věra ŠkráČková

Mgr. Kateřina Masníková

Mgr. Petra Czyžová

1. Nový jičín,
Obor zdravotní

K Nemocnici 775/76, PSČ 741 11:
péče: alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivni

medicina, paliativní medicína, hematologie a transfúzni lékařství,
dermatovenerologie, dětská kardiologie, dětské lékařství, dětská
neurologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie,
urogynekologie, chirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, vnitřní
lékařství, endokrinologie a diabetologie, dětská endokrinologie
a diabetologie, gastroenterologie, revmatologie, kardiologie,
nefrologie, neurologie, logoped ve zdravotnictví, psycholog
ve zdravotnictví, nutriční terapeut, radiologie a zobrazovací metody
(pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické
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Forma zdravotní péče:

rezonance, angiografické a intervenční radiologie), ortopedie
a traumatologie pohybového ústroji, otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální
medicína, urologie, nukleárni medicina, plastická chirurgie, odborný
pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
ambulantní specializovaná péče

Obor zdravotní péče: fyzioterapeut, ergoterapeut
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní léčebně rehabilitačnI péče

Obor zdravotní péČe: praktické lékařství pro děti a dorost
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní primární péČe

Obor zdravotní péče:

Forma zdravotní péče:

Obor zdravotní péČe:

Forma zdravotní péče:

Obor zdravotní péče:

Forma zdravotní péČe:

Obor zdravotní péče:

paliativní medicina, gynekologie a porodnictví, dermatovenerologie,
vnitřní lékařství, urologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku, pneumologie a ftizeologie, neurologie
ambulantní stacionární péče

anesteziologie a intenzivni medicína, dětské lékařství, vnitřní
lékařství, chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústroji,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, urologie, gynekologie
a porodnictví
akutní lůžková péče intenzivni

dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, hrudní
chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, klinická onkologie, ortopedie
a traumatologie pohybového ústroji, otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, urologie, neonatologie
akutní lůžková péče standardní

klinická biochemie, hematologie a transfúzni lékařství
- laboratorní pracoviště

- lékařská pohotovostní sluŽba v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství
a zubní lékařství

Obor zdravotní péče:
Druh zdravotní péče:

praktické lékárenství
lékárenská péče

Lékárenská péče v Lékárně Delfín v rozsahu:

· výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): K Nemocnici 76, 741 01 Nový jičín
· výdej na žádanky pro zdravotnická zařizenI ambulantní péče
· příprava léčivých přípravků v rozsahu:

- léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita

· vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek
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2. Nový jičín, K Nemocnici 1886/57, PSČ 741 11:
Název zdravotní služby: zdravotnická dopravní služba — přeprava pacientů

3. VÍtkov, Opavská 90,
Obor zdravotní péče:

Forma zdravotní péče:
Obor zdravotní péČe:
Forma a druh zdravotní

Obor zdravotní péče:
Forma zdravotní péče:

Forma zdravotní péče:
Druh zdravotní péče:

Obor zdravotní péče:

PSČ 749 01:
vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie (pouze diabetologie),
kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie
a zobrazovací metody (pracoviště skiagrafické)
ambulantní specializovaná péče
fyzioterapeut, ergoterapeut

péče: ambulantní léčebně rehabilitační péče

vnitřní lékařství
ambulantní stacionární péče

následná lůžková péče
léčebná a ošetřovatelská péče
(léčebna dlouhodobě nemocných)

klinická biochemie
- laboratorní pracoviště

4. Nový jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01:
Obor zdravotní péče: hematologie a transfuzní lékařství,

genetika
klinická onkologie, lékařská

Forma zdravotní péče:

Obor zdravotní péče:
Forma zdravotní péČe:

ambulantní specializovaná péče

klinická onkologie
ambulantní stacionárni péče

5. Nový jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01:
Obor zdravotní péče: radiační onkologie
Forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče

Obor zdravotní péče:
Forma zdravotní péče:

klinická onkologie
ambulantní stacionárni péče

6. Nový JiČín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01:
Obor zdravotní péče: radiační onkologie
Forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče
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7. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84:
Obor zdravotní péČe: hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie
Forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče

Obor zdravotní péče:
Forma zdravotní péče:

klinická onkologie
ambulantní stacionární péče

8. Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06:
Obor zdravotní péče: hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie
Forma zdravotní péČe: ambulantní specializovaná péče

Obor zdravotní péče:
Forma zdravotní péče:

klinická onkologie
ambulantní stacionární péče

Den zahájeni poskytování zdravotních služeb: 08.08.2001

Odůvodnění

Dne 10.07.2020 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, oznámeni poskytovatele
zdravotních služeb společnosti Nemocnice AGEL Nový jičín a.s., identifikační čÍslo 258 86 207, o změně údajů
uvedených v rozhodnuti o registraci poskytovatele zdravotních služeb, a to v údajích o názvu společnosti -
změna názvu společnosti (původní název zněl Nemocnice Nový jičín a.s.); v údajích ve statutárním orgánu
společnosti - výkon funkce předsedy představenstva ukončil MUDr. jan Káňa, nově byl ustanoven MUDr. Milan
Leckéši a v údaji o trvalém pobytu místopředsedy představenstva Ing. Davida Koribského, MBAce - změna
trvalého pobytu.

Poskytovatelem byl předložen doklad dle ustanoveni § 18 odst. 2 pÍsm. C) bod 1 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluŽbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpis(1.

PersonálnI zabezpečení ani věcné a technické vybaveni zdravotnického zařízení nebylo nově posuzováno,
poskytovatel zdravotních služeb neuvádí změny v těchto údajích.

Na základě předloženého dokladu a po zjištěni, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky
pro změnu v rozhodnuti o registraci, bylo žádosti vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o změně v registraci je vydáno jako první úkon v řIzeni a je nedílnou součásti rozhodnuti
o registraci nestátního zdravotnického zařízenÍ čÍslo jednací Reg NZZ 445/01 ze dne 13.06.2001, ve znění
následných změn, vydaného Okresním úřadem Nový JiČín.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni k Ministerstvu zdravotnictví podle ustanoveni § 81 zákona
č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámeni,
a to podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Mgr. LukáŠ Chalás
vedoucí oddělení zdravotní správy

Mgr. Ing. Radanou Mu

právníkem odboru zdr
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RozdělovnIk

1, Účastnici řIzeni: Nemocnice AGEL Nový jičín a.s., Nový JiČín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01
2. Na vědomí: místně přislušnému správci daně, místně přísluŠné správě sociálního zabezpečeni, České

lékařské komoře, VZP (111), VOZP (201), ZPMV ČR (211), OZP (207), ČPZP (205), RBP (213), ZPŠ (209)
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