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Praha: 2. 11. 2020 FOKUS Mladá Boleslav z. s. 
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R O Z H O D N U T Í 
 

o udělení 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), 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 FOKUS Mladá Boleslav z. s., IČO 486 78 767, se sídlem na adrese Ptácká 

138/54, 293 01 Mladá Boleslav IV, ze dne 20. 10. 2020 pod č. j. 148945/2020/KUSK rozhodl        

 

t a k t o: 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, uděluje oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, jejichž poskytovatelem je: 

 

Název poskytovatele: FOKUS Mladá Boleslav z. s. 

Adresa sídla:                                            Ptácká 138/54, 293 01 Mladá Boleslav IV 

IČO: 486 78 767 

 

Statutární orgán: předseda spolku 

Jméno a příjmení: MUDr. JAN STUCHLÍK  

Datum narození: 18. 8. 1963  

Adresa místa trvalého pobytu: Sluneční 547, Zelená, 294 42 Luštěnice  
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Odborný zástupce: 

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Beneš  

Datum narození: 18. 12. 1985  

Adresa místa trvalého pobytu: Úslavská 588/2, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
 

 

 

Forma zdravotní péče: specializovaná ambulantní péče 

Obor zdravotní péče:  

o psychiatrie 

o klinický psycholog 

o všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro péči v psychiatrii 

 

Forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta – návštěvní služba 

Obor zdravotní péče: 

o psychiatrie 

o klinický psycholog 

o všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro péči v psychiatrii 

 

Forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta – domácí péče (ošetřovatelská) 

Obor zdravotní péče: všeobecná sestra 

Druh zdravotní péče: ošetřovatelská péče 

 

Adresa místa poskytování zdravotních služeb a kontaktního pracoviště: 

Čechova 635/11, 293 01 Mladá Boleslav II 

 

Datum zahájení poskytování zdravotních služeb: 1. 1. 2021 

 

 

O d ů v o d n ě n í: 

 

Dne 20. 10. 2020 pod č. j. 148945/2020/KUSK obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, 

Odbor zdravotnictví, žádost FOKUS Mladá Boleslav z. s., IČO 486 78 767, se sídlem na adrese 

Ptácká 138/54, 293 01 Mladá Boleslav IV, o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb.  
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Žadatelem byla předložena žádost v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) a doklady dle 

ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) zákona o zdravotních službách.  

 

Na základě předložených dokladů, a po zjištění, že jsou splněny všechny zákonem stanovené 

podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, bylo žádosti vyhověno 

a vydáno toto oprávnění k poskytování zdravotních služeb výše uvedenému poskytovateli. 

 

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 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 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 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu 

zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru zdravotnictví, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

  

       

                  Ing. Martina Sirotková 

           odborný referent Odboru zdravotnictví 

 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 11. 2020 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Vyznačila dne 2. 11. 2020 Ing. Martina Sirotková 
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