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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 3. 1. 2021, týkající se vydaných 
rozhodnutí o změnách v registraci poskytovatele zdravotních služeb 
Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s., a údajů uváděných v Národním registru 
poskytovatele zdravotních služeb 

 

Vážený pane , 
 
dne 3. 1. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost   
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), jejímž předmětem je požadavek na poskytnutí 
informace k vydaným rozhodnutím uvedeným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb  

u poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. Konkrétně požadujete poskytnout: 
 

1) Kopie vydaných rozhodnutí: 
Číslo jednací   Datum rozhodnutí  Nabytí právní moci Typ rozhodnutí 
MSK 109301/2019 22. 7. 2019  29. 7. 2019  Změna registrace 

MSK 87675/2020 22. 7. 2020  30. 7. 2020  Změna registrace 

MSK 102683/2020 14. 8. 2020  19. 8. 2020  Změna registrace 

MSK 149 768/2020 7. 12. 2020  7. 12. 2020  Změna registrace 

2) Informaci, zda uvedená adresa žadatele v registru poskytovatelů zdravotních služeb je skutečná adresa 
poskytování zdravotních služeb nebo pouze evidenční údaj. 

3) Informaci, zda je žadatel povinen uvádět na adrese uvedené v registru poskytovatelů zdravotních 
služeb pouze zdravotní služby, které na uvedené adrese skutečně poskytuje, viz „Přehled 
poskytovaných zdravotních služeb“ zveřejněných v registru. 

4) Informaci, zda je žadatel povinen uvádět v případě, kdy jsou zdravotní služby poskytované ve více 
budovách s číslem popisným, seznam všech budov s adresou (číslem popisným) a přesným popisem 
poskytovaných zdravotních služeb v těchto budovách nebo postačí uvést pouze jednu adresu (budovu) 

poskytování zdravotních služeb – např. budovu s adresou vedení firmy (adresa ředitelství).   
 

Při vyřizování žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím postupuje krajský úřad dle předmětného 
zákona o svobodném přístupu k informacím a vnitřního předpisů „Zásady upravující postup kraje při vyřizování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, 
schválených usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1. 1. 2017.   
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Odpověď: 
Ad1) Požadovaná rozhodnutí jsou poskytnuta v příloze. Povinný subjekt doplňuje, že jste   
ve své žádosti uvedl rovněž rozhodnutí č. j. MSK 87657/2020, má však za to, že se jedná o chybu v psaní, 
neboť dokument s označením č. j. MSK 87657/2020 sice vede v evidenci, avšak není rozhodnutím   
a netýká se poskytovatele zdravotních služeb. Požadovaným dokumentem (vzhledem ke kritériu data vydání   
a nabytí právní moci) je rozhodnutí MSK 87675/2020.   

Ad2) V Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen NRPZS) je v souladu s § 74 zákona   
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) uvedena u poskytovatele zdravotních 
služeb jednak adresa sídla a jednak skutečná adresa místa poskytování zdravotních služeb pro jednotlivé obory. 
Tato struktura odpovídá i struktuře uváděné v rozhodnutí o udělení (změnách) oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Uvedené místo poskytování zdravotních služeb pak musí být technicky i věcně vybaveno 
pro daný obor (formu a druh) zdravotních služeb, jež je zde poskytován, dle příslušných právních předpisů. 
Povinný subjekt uvádí, že není správcem NRPZS, pouze do tohoto registru vkládá údaje v zákonném rozsahu. 
Správcem NRPZS je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, a tedy případné dotazy 
k formě a zobrazování dat v NRPZS lze směřovat přímo na tento subjekt (www.uzis.cz).      

Ad 3) Ano. Na adrese uvedené jako místo poskytování zdravotních služeb mohou být uvedeny pouze zdravotní 
služby zde poskytované. V případě změny (zrušení nebo rozšíření péče) je poskytovatel povinen tyto změny 
sdělit správnímu orgánu; ten pak v dané věci vydá rozhodnutí a vyznačí změny v NRPZS.  

Dle § 11 odst. 5 zákona o zdravotních službách mohou být zdravotní služby poskytovány pouze   
ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb; to neplatí 
v zákonem vyjmenovaných případech např. u zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 
(domácí péče), zdravotní dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocniční neodkladné 
péče poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby, poskytování preventivní péče mimo zdravotnická 
zařízení apod.  
  

Ad4) Dle § 18 odst. 1, písm. c) zákona o zdravotních službách musí žadatel k vydání oprávnění doložit mimo 
jiné adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb; v případě zdravotnické dopravní služby nebo 
přepravy pacientů neodkladné péče místa jednotlivých pracovišť a v případě domácí péče adresu místa 
kontaktního pracoviště. Bližší upřesnění zákon o zdravotních službách nestanoví. Povinný subjekt pak v rámci 
správního řízení ověří existenci a správnost adresy přes RÚIAN (Registr územní identifikace, adres   
a nemovitostí). Místo poskytování uvádí žadatel o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle informací 
vztahujících se k dané budově dle vydaného kolaudačního rozhodnutí. Bližší informace o přidělování adres lze 

získat na příslušném stavebním úřadu. V praxi nastávají situace, kdy vícero budov nemocnice tvoří jeden areál 
s jednou adresou, nebo je zdravotnické zařízení historicky tvořeno jednotlivými samostatnými budovami   
s odlišnými čísly popisnými/evidenčními, popř. na odlišných ulicích, kdy se pak do žádosti o udělení/změnu 
oprávnění uvádějí tyto jednotlivé adresy.   

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Rydrych 

vedoucí odboru zdravotnictví 
 

po dobu nepřítomnosti zastoupen Mgr. Lukášem Chalásem, v. r. 
vedoucím oddělení zdravotní správy 

 

za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Radana Mutinová 
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Příloha: 
Rozhodnutí o změně registrace MSK 109301/2019, MSK 87675/2020, MSK 102683/2020, MSK 149768/2020, 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnuté informace MSK 4985/2021  


