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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne
8. 12. 2016
Č.j.: MZDR 37431/2016-21/OZS
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MZDRX00WXT00

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zdravotnictví, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 75 odst. 3
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“) a vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů
při lékařském ozáření (dále jen „vyhláška č. 410/2012 Sb.“), v souladu s ustanovením
§ 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a § 77 zákona č. 373/2011 Sb., tímto
uděluje oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby,
jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční
radiologie a kardiologie, podle § 75 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. (dále jen „oprávnění“)
pro
Českou společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
se sídlem Hněvotín 530, 783 47, IČO: 294 46 520
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Ministerstvo

zdravotnictví obdrželo

žádost

České

společnosti

pro

akreditaci

ve

zdravotnictví s.r.o. (dále jen „žadatel“ nebo „ČSAZ s.r.o.“) o udělení oprávnění
dne 30. 5. 2016 (dále jen „žádost“). Následně bylo pod č. j. MZDR 37431/2016/OZS zahájeno
správní řízení o udělení tohoto oprávnění.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Po posouzení žádosti z hlediska zákona č. 373/2011 Sb., vyhlášky č. 410/2012 Sb.
a správního řádu a po doplnění nedostatků žádosti v průběhu správního řízení bylo shledáno,
že ČSAZ s.r.o. splnila všechny zákonné požadavky, a proto Ministerstvo zdravotnictví
rozhodlo o udělení oprávnění.
Dne 2. 12. 2016 bylo k žádosti a tomuto rozhodnutí dle § 75 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.
vydáno

souhlasné

závazné

stanovisko

Státního

úřadu

pro

jadernou

bezpečnost,

č. j.: SÚJB/OEHO/24295/2016.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad
a to podáním k Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet dnem
následujícím po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Stejskalová, oddělení kvality zdravotních služeb,
linka: 2748, email: veronika.stejskalova@mzcr.cz
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