
MlNIsTERsTVo zDRAVoTNIcTVí

V Prcze dne 06.02.2014
C. j.: MZDR 41063/2013-24/LP
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ROZHODNUTI

|V]inisterstvo zdravotnictví jako spráVní orgán příslušný k rozhodnutí o udě|ení' prod|ouŽenÍ
nebo neudě|ení akreditace podle ustanovení s 17 odst' 2 zákona é' 95/2004 sb''
o podmínkách získáVání a uznávání odborné způsobi|osti a specia|izované způsobi|osti
k Výkonu zdravotnického povo|ání |ékaře' zubního |ékaře a farmaceuta' Ve znění pozdějšich
předpisů (dá|e jen ,zákon ě' 95l2oo4 Sb..,), po posouzeni Žádosti níŽe uvedeného žadateIe'
podané dne 05'11'2013, rozhod|o pod|e ustanovení s17 odst.3 zákona č. 95i2004 sb'
avsou ladusustanoveníms17odst .5zákonač'9512004sb.asus tanoven ims67anás| '
zákona č' 500/2004 sb'' spráVního řádU, Ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen správni řád)'
takto:

Ministerstvo zdravotnictvi

p rod  Iužu ie  a  k red i tac i

žadateIi:

MUDř. Jan Bě|obrádek

Trva|ý pobý: Ve|ká Jesenice 177
PSC: 552 24

l c .70972273
Misto provozování: l,anŽe|ů Burdychových 325, cervený Koste|ec

PSC: 549 41

vydanou dné 04.01.2008' č'j' 40010/2007'
kterou 5e v sou|adu s ustanovením s ,l3 odst. í písm' a) zákona č' 95/2004 sb.

získává oprávnění k uskutečňování vzdě|ávacího programu

pro obor speciaIizačního Vzdě|ávání

VŠEoBÉcNÉ PRAKTIcKÉ LÉKAŘsTVÍ

Minislers1Vo zdrovoiniciVí České íepUb|]ky
Poockého nÓm- 4' ]28 0l Proho 2

te|.lÍoX: +42a 224 971 l ] ], e-moi|: odborý|p@mzcÍ.cz, \|'I\^^'N'mzcr'cz



P|atnost akreditace: 6 |et ode dne nabýí práVní moci tohoto rozhodnutí

Počet ško|ících míst v přísIušném oboru specia|izačního Vzdě|ávánÍ| max. 2

odůvodněn i :

Výše uvedený žadateI podaI dne 05.1 1.2013 žádost o prodIoužení akreditace k uskuteěňování
VzděláVaclho programu specializačního vzdě|ávání V oboru všeobecné praktické |ékařstvi,
vydanou dne o4.o1'2oo8, é'j. 40010|2007 ' Na základě Žadatelem před|ožených dok|adů
a záVěrečného stanoviska akreditační komise ze dne 05.02'2014 (ustanovení s 17 odst. 1
zákona č. 95|2004 sb.), |V|inisterstvo zdravotnictví rozhod|o o prod|oužení akreditace na celý
Vzdě1áVaci program.

Pouěení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat pod|e ustanovení s 152 odst' 1 spráVního řádu do 15 dnů
ode dne jeho oznámení rozk|ad u Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím odboru vědy
a |ékařských povo|áni' o rozk|adu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhúta kpodání rozk|adu
počíná běŽet dnem nás|edujicím po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí oznámeno.

eI odboru Vědy a |ékařských povo|áni

MjnisteíslVo zdrovolnÍctVí České repUb|iky
Poockého nóm.4' i28 0l Proho 2
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