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*MZDRX017RN1H* 

MZDRX017RN1H 

O P R A V N É  R O Z H O D N U T Í  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k rozhodnutí o udělení, prodloužení, 
neudělení nebo odejmutí akreditace podle ustanovení § 49 odst. 9 zákona č. 96/2004 Sb.,  
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“), rozhodlo podle ustanovení § 70 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
na požádání účastníka řízení Krajská zdravotní, a.s. –  pracoviště Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad 
Labem, IČ: 25488627 (dále jen „účastník řízení“) doručené dne 8. 10. 2019, o opravě 
zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí, které vydalo dne 7. 10. 2019 
pod č.j.: MZDR 34065/2019-4/ONP, takto: 

V rozhodnutí č.j: MZDR 34065/2019-4/ONP, ze dne 7. 10. 2019, kterým byla účastníkovi 
řízení prodloužena akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných 
zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek, se ve výrokové 
části rozhodnutí 

provádí tato oprava 

původní text:  

Akreditace udělena od 1. 11. 2018 
Platnost udělení akreditace do 31. 10. 2024 

se nahrazuje textem: 
Akreditace udělena od 1. 11. 2019 

Platnost udělení akreditace do 31. 10. 2025 
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Odůvodnění 

Ve výrokové části písemného vyhotovení rozhodnutí o prodloužení akreditace ze dne 
7. 10. 2019, č.j: MZDR 34065/2019-4/ONP, se nachází zřejmá nesprávnost spočívající 
v nesprávném vyznačení rozsahu doby, pro kterou je akreditace udělena. Podle § 70 
správního řádu opravu zřejmých nesprávností ve výrokové části písemného vyhotovení 
rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední opravným rozhodnutím provede 
správní orgán, který rozhodnutí vydal. Účastník požádal o opravu písemně dne 8. 10. 2019, 
a proto byla tato zřejmá nesprávnost v souladu s ustanovením § 70 správního řádu 
odstraněna. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 ve spojení s ustanovením 
§ 70 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad u Ministerstva zdravotnictví 
prostřednictvím Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. O rozkladu rozhoduje 
ministr zdravotnictví. Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, 
ve kterém bylo toto rozhodnutí oznámeno. Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek. 

Za Ministerstvo zdravotnictví: 

 

 

 

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v. r. 
ředitelka Odboru ošetřovatelství 

a nelékařských povolání 

podpis elektronicky 

 

otisk úředního razítka 
 

 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Marta Faiereislová, tel.: 224 972 387, e-mail: marta.faiereislova@mzcr.cz 
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