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ROZHODNUTÍ
o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů
v rámci preventivní péčemimo zdravotnické zařízení
Krajský Úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotniďví, jako správní orgin věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 67 zákona Č. t29l2OOO Sb., o krajích {krajské zřízení|,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení

§ l1a odst. 3 zákona

Č- 37U2Otl Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějšíchpředpisů, rozhodl podle ustanovení 1la téhožzákona podle
§
a

§ 67 zákona Č.3Da/2ffi4 §b., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne
11.03.2021 Poskytovatelem zdravotních služeb EuroCentrumHelp z.s., lčo: o29 05 671
takto:

Krajský Úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví uděluie\oto povolení k poskytování
zdravotních
výkonŮ v rámci Preventivní péČemimo zdravotnick é zařízeni poskytovateli, který je držitelem rozhodnutí

o udě|ení oprávnění k poskytování zdravotních sluŽeb, č. ev.

3621.1202:-,

krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem zdravotnictví,
Název po§kytovatelB:
Sídlo:

vydaným dne 02.03.2021

tčo:

EuroCentrumHelp z.s.
Strážnická 6t5l1,696 01 Rohatec
029 05 671

Statutární orgán:

Lenka Krmíčková, předseda

nar.07.09.1973
trvalý pobyt Strážnická 6L3ÍL,696 01 Rohatec
Činnosti poskytované
mi m o zd ravotnick

é zařízení:

mobilní odběrový tým k odběru na vyšetření SARS-CoV2 metodou antigenních testŮ

Místo poskytování zdravotních výkonů :

Jihomoravský kraj

Doba, na kterou se povolení uděluje:

ode dne nab6í právní moci rozhodnutí do

dne

09.03.2o22

Dne 11.03.2021 obdržel Krajshý úřad Jihom;iil'rTile, odbor zdravotniďvl žádost poslqltovatele
zdravotních sluŽeb EuroCentrumHelp z.s. o vydání povolení k poskytování zdravotních v,ýkonů v rámci
Preventivní PéČemimo zdravotnické zařízení dle § 11a zákona č.372no11- Sb., o zdravotních službách.
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V rámci sPrávního řízení předloŽil poskytovatel správnímu orgánu žádost v soutadu s u§tanovením
§ 1la odst_
4 a 5 a doklady dle ustanovení § 1la odst. 6 zákona o zdravotních službách.
Na základě obsahu Žádosti a předložených dokladů a po zjištění, že jsou splněnyvšechny
zákonem stanovené

podmínky pro udělení povoleni bylo žádosti vyhověno a rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve v,ýrokové části
tohoto rozhodnutí.

Na PoskYtování zdravotních v'ýkonŮ v rámci preventivní (ambulantní) zdravotní péčeposkytovatelem

zdravotních služeb se vztahuje zákon o zdravotních službách a dalšíprávní předpisy, vydané k jeho provedení,
zákon Č. 95/2004 Sb., o Podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti
k uýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zákon

o Podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k v,ýkonu ne|ékařshých zdravotnicklých
a
k
v'ýkonu
Činnostísouvisejících s poskytováním zdravotní péčea změně něktených souvisejících
Povolání
zákonŮ (zákon o nelékařskrých zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a dalšísouvisející
předpisy.
Č. 96/2a04 Sb-,

Toto povolení zanikne v souladu s § 1lb odst. 1 zákona o zdravotních službách zánikem oprávnění
k poskytování zdravotních sluŽeb uděleným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem zdravotnictví

dne O2.03,2013 Č-ev. 362L/2O2L, uplynutím doby,
rozhod nutím Krajského úřadu J ihomoravského kraje.

na kterou bylo uděleno, nebo odejmutím povolení

Dle § 1lb odst. 2 zákona o zdravotních službách Krajsloý úřad Jihomoravského kraje odejme povolení, jesttíže

poskytovatel zdravotních služeb přestal splňovat některou z podmínek podle 1la zákona
o zdravotních
§
sluŽbách, závaŽným zPŮsobem nebo opakovaně porušil povinnostlvztahující se k poslqftovaným zdravotním
uýkonŮm mimo zdravotnické zařízení §tanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo
poskytoval zdravotní rrýkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvo|ání k Ministerswu 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 Jihomoravského kraje.
otisk úředního razítka

PhDr. Jarmila Pavlíková, v.r.

vedoucí oddělení správních činností
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne L1.3.202L
Za správnost vyhotovení: JUDr. Dagmar Beranová
počet listů rozhodnutí: 7
Počet příloh/listů příloh: 0
Rozdělovník
EuroCentrumH elp z.s., Strážni cká 6L5l

í, 696 01 Rohatec
Kopie na vědomí:
- KHS Brno
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