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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 19. 11. 2015
Č.j.: 8412/2015-4/ONP

OPRAVNÉ USNESENÍ
Ministerstvo zdravotnictví 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.“), rozhodlo podle ustanovení § 70 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
na požádání účastníka řízení Krajské hygienická stanice Královehradeckého kraje,
se sídlem Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (dále jen „účastník řízení“) doručené
dne 18. 11. 2015 o opravě zřejmých nesprávností v odůvodnění rozhodnutí, které vydalo
dne 05. 05. 2015 pod č.j.: 8412/2015-2/ONP, takto:
V rozhodnutí č.j.: 8412/2015-2/ONP, ze dne 05. 05. 2015, kterým byla účastníkovi řízení
udělena akreditace k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu specializačního
vzdělávání pro obor „Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena
a epidemiologie“, se v odůvodnění rozhodnutí
provádí tato oprava
původní text: „Žadatel Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, podal dne 24. 02. 2015, žádost o udělení akreditace
k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu „Asistent ochrany
a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie“. se nahrazuje textem „Žadatel
Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, se sídlem Habrmanova 19, 501 01
Hradec Králové, podal dne 24. 02. 2015, žádost o udělení akreditace k uskutečňování
praktické části specializačního vzdělávacího programu „Asistent ochrany a podpory
veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie“.
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Odůvodnění
V odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí ze dne 05 .05 .2015, č.j.: 8412/2015-2/ONP,
se nachází zřejmá nesprávnost spočívající v nesprávném uvedení názvu žadatele. Podle § 70
správního řádu opravu zřejmých nesprávností v odůvodnění písemného vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední opravným usnesením provede
správní orgán, který rozhodnutí vydal. Účastník požádal o opravu písemně dne 18. 11. 2015,
a proto byla tato zřejmá nesprávnost v souladu s ustanovením § 70 správního řádu
odstraněna. Touto opravou zřejmé nesprávnosti se nemění obsah výrokové části rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto usnesení 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 vzdělávání a vědy. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta
k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto usnesení
oznámeno. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

Za Ministerstvo zdravotnictví:

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v. r.
ředitelka Odboru ošetřovatelství
a nelékařských povolání
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