MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTV[
ČESKÉ REPUBLIKY
Datum: 22. září 2015
Č. j.: MZDR 53944/2015-2/NCONZO

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 67 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.") ve věci žádosti, kterou podala
paní Bc. Eva Hvorecká, narozena 8. 8. 198_9, .�.Vale bytem Železná 11 O, 793 26 Vrbno pod
Pradědem (dále jen "účastník řízení"),''_ dne 26.8.2015, evidované pod č.j. MZDR
.
53944/2015/0NP, o vydání osvědčení k vykónu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu v oboru nutriční terapeut, v souladu s ustanovením § 67 a následující zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve z.nění:pozdějších předpi, sů (dále jen "správní řád"), rozhodlo
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Ministerstvo zdravotnictví ČR v y d á v á
O s v ě dčení k výkonu z d r a v otnického p o v o l ání bez odborného dohledu
v oboru nutriční terapeut
paní Bc. Eva Hvorecká
narozena 8. 8. 1989 Bruntál
registrační číslo 015-0162-4201
na období 1O let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
K označení své odbornosti může výše jmenovaná/ý připojit též označení "Registrovaná(ý)".
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu není třeba odůvodnění, jestliže je účastníku
řízení v plném rozsahu vyhověno. V případě, že není podánrrozklad, nabývá toto rozhodnutí
právní moc uplynutím odvolací lhůty. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
do vlastních rukou. Není-li uložená písemnost vyzvednuta do 1O dnů ode dne jejího uložení,
považuje se za doručenou posledním.dneni'tétó•lhůty .
.,
.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle§ 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad
u Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím oddělení uznávání kvalifikací a registru se sídlem v Brně, Vinařská
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6. O rozkladu rozhodne ministr zdravotnic!lt
J
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ťit a""k..J1odání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni,
ve kterém bylo toto rozhodnutí oznámeno
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uznávání kvalifikací
a registru

Pověřená úřední osoba: Jitka Dočkalová, linka: 543 559 555
e-mail: jitka.dockalova@mzcr.cz
Pozn.:

Přesné

datum

nabytí

právní

mocí

společně

s registračním

obdobím je

možné

v elektronickém on-line náhledu: http://www.nconzo.cz/Registr.

Ministerstvo zdravotnictví české republiky
Odbor ONP, Oddělení uznávání kvalifikací a registru- ONP/2, Vinařská 6, 603 00 Brno
tel.: +420 543 559 555 nebo 553, e-mail: odboronp@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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