
•• KrajSky úřad
Zlínského kraje

Odbor zdravotnictví
Oddělení správních činností ve zdravotnictví

OPTIKCENTRUM s.r.o.
Františkánská 1333

. 686 01 Uherské Hradiště

Datum
7. září 2011

vyřizuje
Hodoňová

člslo jednací

KUZL 29S0"2{2011ZD:Hd
číslo spisové

KUSP 29802/2011 ZD

o REGISTRACI NESTÁTNíHO ZDRAVOTNJCKÉHO
L

ZAŘíZENi

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, orgán p.~íslušný k.reqistraci.podle § 8 odstavce 1,
zákona číslo 160/1992 Sb., o zdravotní péči vnestátních -zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl podle § 11 téhož zákona a podle§'1 O zákona číslo '500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor zdravotnictví,

registruje pod čí slern je dnaclrn

KUZL 29802/2Q11 ZD~Hd

nestátní z.dravotnlckě zařízení. provozované právnickou osobou:

Název

Sídlo

Právní forma

IČO

Statutární orgán:

Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvalé bydliště

.OPTI·KCENTRUM s.r ~O.

uherskě Hradiště, Františkánská 1333, PSČ 686 01

Společnost s ručením omezeným

25585436

Mgr. Michael Dudešek, jednatel společnosti
.

.

Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvalé bydliště

HelenaKadlělkcvá, jednatel společnosti

Optometrle
Ambulantnl.péče

Druh poskytované Zdravotní péče'
Rozsah poskytované zdravotní péče

.Odbornýzástupce:
Jméno a příjrnenl
Rodné číslo
Trvalé bydliště

Mgr. Micha~1 Dudešek

Místo provozování (vlastnický vztah) Františkánská 1333, 686 01 Uherské Hradiště
(nronátam)



Od Ů v ód n ě n í:

Žadatel splnil všechny podmínky-pcdlezákona čtslo 160/1992 Sb.,.o zdravotní p$,či v nestátních
zdravotnických .zařlzenlch, ve zl'lění;pozd'ěj~f'qh:před,pisů, pro, provc>~ov?ní. nestátnlho.zdravotniekého
zařízení, protobyložádosti o' regist!:aci'výhově,no a vydáno toto o ID.táv,něnfk provozován! uvedeného
nestátního zdravotnického zařízeriL' ' , ~ .. :.' .

Na poskytování zdravotní péče <uvedeném nestátnlrn zdravotníckérnzařtzenl. včetně povinností
tohoto zařízent ~'evztahuje zákončíslo 16b/1~92:Sb." .o,zdravotní ;,p~6r'vn'estáťních zdravotnických
zařízeníqh, veznění ,Poz9ějšÍ,ch.J)ředpisů, zákony o zdráVot,nL,péči. a! pr,edpisyvydané k jejich
provedenI.' ,..... '. , ; '. ,ď , . ' , '

Všechny změny, které by nebyl'y v;:soutadu s ttmto.rozhodnutlm.nebosúda] .uvedenými.v J:)oQRladech
připojených k žádosti o 'vydání 'rozhodnutí, j:e'proVQ~()V9tel; povinen. d:01'5 onů.oznémlt. orgánu
přřslušnérnu-k registraci.'

Žádost o zrušení registrace Je provozovatel nestátntho zdravotnického zařízení povinen podat tři
měslce přede dnem, od něhož žáčláregistraCi zrušit " " ,

Provozovatel NZl Je. povinen postJ·uiQvat,J>ři. vÝI$~:mu:~dravotni(3k~ho' .'p0Val? nY' lékaře. v souladu s
vyhtáškou Č. 386/Z006" Sb-i, o .zdrav6ťhkk$' ,dqkLJim,entá0i';<:v.e'.:~žl1i~n:f'>pozděJ~r~h'::prEújpi'Su,kterou Je,
vymezenzpůsob vedení a UChQN'áV$tllr tdré;lVotriiG~é(;f'b~umentaGe,v~éttlě vyřazování 'zdravotnické
dokumentace ve skartačnlm.řlzerrl. " ' , '.'

,P 0, ~,č ~ l1ío ()d.v O I á,~ í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ,§ 81 zákona číslo 500/20'04 .Sb., správní rád, ve znění
pozdějších předplsů.todvolání ·qtPi,tO/.:dnů :ode.drť~,~:Z:f1.ám.enr'ro~hoelnutLKM:inistěrstvu zdravotnlctv!
ČR prostřednlctvřm Krajského úř;adúZliriského kr.ale:,'gdbory. zdravot.nic~C.kterýtoto rozbodnut! vydal,
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vedoucí odoělem-správnícs činnostt-ve ,z;pfavot,·o~..;..;.;.;-_
cdboruzdravotrilctví ' , . '

'Vzdávám se nároku naoovolán! dne.:
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Potvrzuj převzetí rozhodputt dne: '
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