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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 11. 06. 2014
Č.j.: 2247/2014-8/ONP

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), jako správní orgán příslušný k rozhodnutí
o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace podle ustanovení § 49 odst. 8
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 14. 01. 2014, 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
u d ě l u j e

a k r e d i t a c i
žadateli:

UNILAB s.r.o.
Sídlo: Vltavínská 1289/10, 674 01 Třebíč
Statutární orgán: MUDr. Miroslav Janíček
IČ: 63470594
kterou se v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.
získává oprávnění k uskutečňování praktické části – základního kmene vzdělávacího
programu
pro obor specializačního vzdělávání
„Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků –
Mikrobiologie“
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Termín zahájení specializačního vzdělávacího programu: 01. 07. 2014
Platnost udělení akreditace do: 30. 06. 2019
Označení specialisty: Bioanalytik pro mikrobiologii
Maximální počet míst pro vzdělávací program: 2
Maximální počet míst pro vzdělávací program ve smluvních zařízeních: 2

Smluvní zařízení (název, ev. jméno a příjmení):
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sídlo (ev. místo podnikání, trvalý pobyt): Pekařská 664/53, 656 91 Brno
IČ: 00159816

Odůvodnění
Žadatel UNILAB s.r.o. se sídlem Vltavínská 1289/10, 674 01 Třebíč, podal dne 14. 01. 2014,
žádost o udělení akreditace k uskutečňování praktické části – základního kmene
specializačního vzdělávacího programu „Odborný pracovník v laboratorních metodách a
přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie“.
Na základě odborného posouzení žádosti v akreditační komisi a jejího závěrečného
stanoviska ze dne 04. 06. 2014, ministerstvo rozhodlo o udělení akreditace k uskutečňování
praktické části základního kmene specializačního vzdělávacího programu. Akreditační komise
při posuzování žádosti vycházela z dokladů předložených žadatelem.
V souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, byla udělena
akreditace v souladu s názvem oboru specializačního vzdělávání a označením odbornosti
specialisty.
Předložený vzdělávací program odpovídá zaměřením činnostem uvedeným v ustanovení
§ 139 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, (dále jen „vyhláška č. 55/2011 Sb.“).
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu do 15 dnů
ode dne jeho oznámení rozklad u ministerstva 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. Alena Šmídová, v.r.
ředitelka Odboru ošetřovatelství
a nelékařských povolání
podpis elektronicky

otisk úředního razítka

Vyřizuje: Ing. Lenka Čermáková, tel.: 224 972 380, e-mail: lenka.cermakova@mzcr.cz
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