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MIN ISTERSTVO ZD RAVOTNICTVI
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V Praze dne 02.07.2014
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MZDRXOOMRKSR

RozHoDNUTÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušnýk rozhodnutí o udělení, prodlouŽeni
nebo neudělení akreditace podle ustanovení s 17 odst. 2 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. 95l2oo4 Sb.")' po posouzení Žádosti níŽe uvedeného Žadatele,
podané dne 28.03'2014, rozhodlo podle ustanovení $17 odst. 3 zákona č. 95/2004 sb.

avsouladusustanovením$17odst.5zákonaÓ'9512004Sb.asustanovením$67anásl.

zákona c. 5oo/2oo4 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)'

takto:
Min isterstvo zd ravotn

prodlužuje

ictví

akreditaci
Žadateli:

CGB laboratoř a.s.
Sídlo:
Statutární orgán:

Kořenského 10, ostrava
PSČ: 7O3 00
RNDr. Magdalena Uvírová, předseda představenstva
MUDr. Nina Dvořáčková, člen představenstva
253 86 735

vydanou dne 29.03.2007' č.j. 2325312006,
kterou se v souladu s ustanovením $ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 sb.
získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu
pro obor specializačního vzdělávání
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Platnost akreditace: 8 Iet ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Základní km e n zaj iŠťovaný tímto akred itova ným p racovištěm : patolog ický
Termín zahá)ení vzdělávacího programu: den nabýí právní mocitohoto rozhodnutí
Počet Školícíchmíst v příslušnémoboru specializačního vzdělávání: max. 6

odůvodnění:
VýŠeuvedený Žadatel podal dne 28.03.2014 Žádost o prodlouŽeníakreditace k uskutečňování
vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru patologie, vydanou dne
29.03.2007' č.j. 2325312006. Na základě Žadatelem předloŽených dokladů a závěreěného
stanoviska akreditačníkomise ze dne 27.06.2014 (ustanovení s 17 odst. 1 zákona ě' 95l2a04
Sb')' Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o prodlouŽení akreditace na celý vzdělávací program.

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 vědy
a lékařských povolání' o rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví' Lhůta k podání rozkladu
počínáběŽet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutíoznámeno.

Mgr. Zbyněk Podhrázký
ředitel odboru vědy
a lékařských povolání

otisk úředního razítka
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