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oprávněná uřední osoba: Mgt. E,va Prošková

Y Pnze dne t1 . ledna 2008

F-DZHoDNUTÍ

Ministerstvo zdtavotlictví, jako ot.gát věcně příslušný ďe ustanovení $ 17 odst. 2 zákona

č,g5/2OO4Sb., o podmínkách získávánt a uznávání odborné způsobilosti a special7zované

způsobilosti k wýkonu zdtavotnického povolání lékaře, zubního lékaře a falmaceuta, ve zněnt

ptzděiších předpisů (dále jen ,,zákon č. 95/2004 Sb...), tozhoďo ďe ustanovení $ 17 odst. 2

,auon^ č, 
-g5/2OO4 

Sb., fl^ zí|ďadě žádosi žzdatele MUDI. Jan Bělobrádek, sídlem

Manželů Butdychoqých 325,54g 41 Červený Kostelec, ze dne 4.12. 2007, vsouladu

s ustanovením $ 17 odst. 4 zákona č,95/2004 Sb., a ustanovením $ 68 zákona č.500/2004 Sb.,

správní iád,'ve zněntpozděiších předpisů (dále jen,,sptávní tád,), ve spojení s ustanovením $ 41

zákona č. 95 / 2004 Sb., takto:

Žaďate!:

obchodní fuma (ev. tlázev, jméno MUDI.JanBělobrádek

a příjmen|:
Síďá ("í.,'t. místo podnikání, ManželůButdychoqých32l,ČervenýKostelec

tÍva\y pobyt): PSC 549 41

Statutfuní orgán,' MUDI. Jan Bělobtádek

IČ: 70972273

se udě1ui.  akreditace
a staf loví se:

název obotu specializačníe o vzděIávánt nebo zaměÍení doplňující odbomé pÍaxe:

PRAKTICKÉ lÉrAŘSTvÍ PRo DoSpĚrÉ

platnost akreditace: 6 let
l.tmín zahájentvzděIavacflto pÍogÍamu: dnem nabyt'púvntmoci tohoto rozhodnutí.

odůvodnění:

Žadatel MUDr. Jan Bělobtádek, Matželů Burdychových 325, 54g 47 Čewený I(ostelec, podal

d1ne 4.1'2. 2OO7 žádost o udělení akteďtace k uskutečňovánl vzděIávacího ptogramu pÍo

specializační obot praktické lékďswí pro dospělé. Na zá|ďadě odbomého posouzení žádosti v

akeďtační komisi a jejho závěrečného stanoviska ze drc 28'11.2007 (ustanovení $ 17 odst. 1

zákona č. 95/2004 Sb.), MinisteÍStvo zdtavotnictvt tozhoďo o udělení akreditace v plném

tozsahu. Akreďtační komise při posuzovánžádosivycházela z žadatelem předložených dokladů.



Poučení:

Proti tomuto rozhodnati lze poďe ustanovení s 152 odst. 1 ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oz.'ámeni podat toz\ďad u Ministetstva zdtavotnictví. o tozkladu tozhoduje ministt

zdtavotrrictví.

Za sptávnost lryhotovení:
Mgr. I(ateřinaPávková

Z a Mjnistets tvo z dtavo tnictví

ffi$


