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Praha 15. června 2020 

Č. j.: MZDR 53266/2018-6/VLP 

*MZDRX01AO0VG* 
MZDRX01AO0VG 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k rozhodnutí o udělení, prodloužení 
nebo odejmutí akreditace podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.,  
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), po posouzení žádosti níže uvedeného žadatele, 
podané dne 13.12.2018, rozhodlo podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a) zákona č. 95/2004 Sb. a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), takto: 

Ministerstvo zdravotnictví  

u d ě l u j e  a k r e d i t a c i  

žadateli: 

Krajská zdravotní, a.s. 

                                                   Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem 
PSČ: 400 11 

                               Statutární orgán: 
 
 
 
 

IČ: 
Místo poskytování zdravotních služeb:       

 
         

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva 
MUDr. Vladimír Emingr, člen představenstva 
Jindřich Dlouhý, člen představenstva 
Jitka Hanousková, člen představenstva 
254 88 627 
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem 
PSČ: 401 13 
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. 
V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem 
PSČ: 401 13  
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Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. 
K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem 
PSČ: 401 13 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. 
J. E. Purkyně 270, Most 
PSČ: 434 64  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 
U Nemocnice 1, Děčín 
PSČ: 405 99 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 
Kochova 1185, Chomutov 
PSČ: 430 12 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.  
Duchcovská 53, Teplice  
PSČ: 415 29 
 

kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění 
k provádění vzdělávání v základním kmeni 

 

i n t e r n í m  

Platnost akreditace: 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

Termín zahájení vzdělávání v základním kmeni: den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním:  

 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.: max. 20 

 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8. pro specializační obor neurologie: max. 8 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c)   

8.pro specializační obor alergologie a klinická imunologie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c)   

8.pro specializační obor endokrinologie a diabetologie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor gastroenterologie: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8., I. c) 8. pro specializační obor geriatrie: max. 4 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor hematologie a transfuzní lékařství: max. 8 
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Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 8., 

I. c) 8. pro specializační obor infekční lékařství: max. 8 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor kardiologie: max. 10 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c)   

8. pro specializační obor klinická biochemie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 8., 

I. c) 8. pro specializační obor klinická onkologie: max. 8 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor lékařská genetika: max. 4 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor lékařská mikrobiologie: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c)   

8. pro specializační obor nefrologie: max. 5 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor nukleární medicína: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 8., 

I. c) 8. pro specializační obor pneumologie a ftizeologie: max. 4 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor radiační onkologie: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína: max. 8 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor revmatologie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor urgentní medicína: max. 4 

 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.: max. 12 

 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8. pro specializační obor neurologie: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor gastroenterologie: max. 3 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 8., 

I. c) 8. pro specializační obor pneumologie a ftizeologie: max. 2 
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Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.: max. 10 

 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8. pro specializační obor neurologie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor hematologie a transfuzní lékařství: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c)   

8. pro specializační obor nefrologie: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína: max. 2 

 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.: max. 12 

 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8. pro specializační obor neurologie: max. 8 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor gastroenterologie: max. 4 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína: max. 8 

 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.: max. 10 

 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 

8. pro specializační obor neurologie: max. 6 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor hematologie a transfuzní lékařství: max. 2 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. a) 8., 

I. c) 8. pro specializační obor klinická onkologie: max. 3 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor nukleární medicína: max. 3 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor radiační onkologie: max. 4 

Počet školicích míst v příslušném základním kmeni interním s možností vzdělávat v části I. c) 

8. pro specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína: max. 4 
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O d ů v o d n ě n í: 

 
 
Výše uvedený žadatel podal dne 13.12.2018 žádost o udělení akreditace k provádění 
vzdělávání v základním kmeni interním. Na základě žadatelem předložených dokladů 
a po posouzení splnění podmínek dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních 
kmenech lékařů, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o udělení akreditace k uskutečňování 
vzdělávání v základním kmeni interním.  
 
 

 
P o u č e n í: 

 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad 
u Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím odboru vědy a lékařských povolání. Lhůta pro 
podání rozkladu činí podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 5 
správního řádu 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr 
zdravotnictví. Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo toto rozhodnutí oznámeno. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem po dni uplynutí lhůty 
pro podání rozkladu. Žadatel se může vzdát práva podat rozklad podle ustanovení § 81 odst. 
2 správního řádu. V takovém případě rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bylo vzdání 
se práva podat rozklad doručeno Ministerstvu zdravotnictví. 
 
 
 
 
Za Ministerstvo zdravotnictví: 
     
 

 

Adresát: 

Krajská zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12a 
401 13 Ústí nad Labem 

 Mgr. Zbyněk Podhrázký  
 ředitel odboru vědy                       

a lékařských povolání 
 

podepsáno elektronicky 
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