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Věc: Žádost o uveřejnění informace o ukončení poskytování zdravotních služeb 

 

 

Vážení, 

 

poskytovatel zdravotních služeb, společnost TERAPEUTIKA, s.r.o., IČ: 27915484, se sídlem Praha 

10 - Hostivař, Za Kačabkou 1463/9, PSČ 100 00, místo poskytování zdravotních služeb: Nové náměstí 

1440/2a, 104 00 Praha 22, tímto dle ust. § 59 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“)  

 

oznamuje, že 

 

k datu 30. 4. 2023 hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb závodu provozovaného v oboru 

klinická psychologie, kterému odpovídá úvazek 2,0 (slovy: dva celá). Posledním dnem poskytování 

služeb v této ambulanci ze strany společnosti TERAPEUTIKA, s.r.o. bude 30. 4. 2023. 

 

V poskytování zdravotních služeb hodlá od 1. 5. 2023 pokračovat společnost Terapeutika Clinic, 

s.r.o., IČ: 18032044, se sídlem Ve skále 223/2, Kolovraty, 103 00 Praha 10, a to ve shodném rozsahu 

úvazku 2,0 a shodném místě poskytování zdravotních služeb. 

 

Pacienti, kteří si zvolí nového (tj. jiného než uvedeného) poskytovatele zdravotních služeb, mohou 

v termínu do 15. 4. 2023 požádat o předání své zdravotnické dokumentace tomuto poskytovateli na 

adrese TERAPEUTIKA s.r.o., Za Kačabkou 1463/9, 100 00 Praha 10. Zdravotnická dokumentace 

pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, spolu 

s jejím soupisem, bude v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o zdravotních službách předána subjektu, 

který bude v poskytování zdravotních služeb v daném místě pokračovat. 

 

Poskytovatel TERAPEUTIKA s.r.o. má ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění uzavřeny 

smlouvy s následujícími pojišťovnami:  

 

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR  

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna   207 – Oborová zdravotní pojišťovna 

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR  

 

V souladu s § 59 odst. 1 zákona o zdravotních službách žádáme o uveřejnění těchto informací na 

úřední desce Městské části Praha 22.  

 

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkujeme. 

 

S pozdravem 

PhDr. Erika Gerlová, Ph.D., PhDr. Tatiana Krulová, Ph.D. 

jednatelky TERAPEUTIKA s.r.o. 

/podepsáno datovou schránkou/ 


