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Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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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.“) po posouzení žádosti níže uvedeného 
žadatele, podané dne 8. 6. 2018, rozhodlo podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona                      
č. 96/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.                                  
a s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád),  takto: 

Ministerstvo zdravotnictví 

p r o d l u ž u j e  a k r e d i t a c i  

žadateli: 

Krajská zdravotní, a.s.  
 

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

Statutární orgán: 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva 
MUDr. Vladimír Emingr, člen představenstva 
Jindřich Dlouhý, člen představenstva 
Jitka Hanousková, člen představenstva 

IČO: 25488627 

kterou se v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. 
získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu 
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certifikovaného kurzu 

„Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty“ 

Termín zahájení vzdělávacího programu: 1. 1. 2019 

Platnost prodloužení akreditace do: 31. 12. 2019 

Počet míst pro vzdělávací program: max. 14 

Určení vzdělávacího programu:  

pro všeobecnou sestru, dětskou sestru, porodní asistentku a zdravotnického záchranáře 

Celková délka vzdělávacího programu: 90 hodin 

Odůvodnění 

Žadatel Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
podal dne 8. 6. 2018 žádost o prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího 
programu certifikovaného kurzu „Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty“. 

Na základě odborného posouzení žádosti v akreditační komisi a jejího závěrečného 
stanoviska ze dne 5. 12. 2018, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o prodloužení akreditace                
k  uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu. Akreditační komise                    
při posuzování žádosti vycházela z dokladů předložených žadatelem. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 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 následující po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí 
oznámeno.  
 
Za Ministerstvo zdravotnictví:                                                

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

a nelékařských povolání              
 

podpis elektronicky 
otisk úředního razítka 

 

Pověřená úřední osoba: Mgr. Petra Roušalová 

tel.: 224 972 553, e-mail: Petra.Rousalova@mzcr.cz 
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