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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor zdravotnictví 
 
Datum:   31. března 2021  
Spisová značka:  KUUK/043011/2021/ZD-3  
Číslo jednací:  KUUK/043489/2021/-140/21 
Vyřizuje/linka:  Bc. Věra Tintěrová/458 
Počet listů/příloh:  1/0 
 
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle § 15 odst. 1 
písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti poskytovatele JIVOS s.r.o., IČO: 49097164,  se 
sídlem V sadech 1081/4a, 160 00 Praha, o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podané dne 26.03.2021 podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodl takto: 

Podle § 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

s e   o d e j í m á  
 

ke dni  30.06.2021 oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané Krajským úřadem 
Ústeckého kraje dne 11.02.2015 pod č.j.: 104/ZD/2015-3: 
 
Údaje o poskytovateli 

název a právní forma:   JIVOS s.r.o. 
IČ:      49097164 

sídlo:      V sadech 1081/4a  
      160 00 Praha 

 
 
Statutární orgán :    MUDr. Martin HAVLÍK  
datum narození:    16.01.1971  
trvalý pobyt :     Ovenecká 79/35  
      170 00 Praha  
  

Odborný zástupce    PharmDr. Vierka JIRÁSKOVÁ  
datum narození:    04.02.1953  
trvalý pobyt:     Stradov 66  
      403 39 Chlumec  
  
Druh zdravotní péče:                          Lékárenská péče 

      v rozsahu  činností dle  souhlasného   závazného 
      stanoviska    vydaného    Státním   ústavem    pro  
      kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení 
      zdravotnického zařízení, v platném znění 
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Místo poskytování zdravotních služeb 

                 Weberova 1537/7  
         405 02 Děčín  
            

ODŮVODNĚNÍ 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, zahájil správní řízení podle § 44 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byla 
žádost poskytovatele JIVOS s.r.o., IČO: 49097164,  se sídlem V sadech 1081/4a, 160 00 
Praha,o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podaná Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje dne 26.03.2021 v souladu s § 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Ústeckého kraje vycházel při rozhodování ze žádosti předložené poskytovatelem 
a ze spisové dokumentace vedené u Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  

Krajský úřad Ústeckého kraje po prostudování spisové dokumentace a zvážení všech 
okolností dospěl k závěru, že uvedené skutečnosti odpovídají všem podmínkám zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů pro odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a proto bylo rozhodnuto 
tak, jak uvedeno výše ve výroku tohoto správního rozhodnutí. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 správního řádu, a to do 15 dnů po jeho 
oznámení, k Ministerstvu zdravotnictví ČR, prostřednictvím správního orgánu, který 
rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. 
 
 
 
 
Ing. Petr Severa, v.r.   otisk úředního razítka 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Rozdělovník 
JIVOS s.r.o., V sadech 1081/4, 160 00 Praha, ID DS: 6xeqpuh 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
 

Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném 
znění. Správní poplatek ve výši 150,- Kč podle položky č. 25 citovaného zákona byl zaplacen dne 26.03.2021 
na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 
 
Stejnopis obdrží: Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Všeobecná  zdravotní pojišťovna, 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, RBP, zdravotní pojišťovna, SÚKL, Česká 
lékárnická komora. 
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