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V Praze dne 9. 9.2013
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nazon
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46gl2o13tozs

RozHoDNUTí
Ministerstvo zdravotnictví, jako věcně přís|ušný správní orgán pod|e ustanovení
s 98 odst' 4 zákona č.37212011 Sb., o zdravotních s|uŽbách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon č' 372t2o11 sb."), rozhod|o
v sou|adu s ustanovením $ 68 zákona č' 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dá|e jen ,,správní řád.,) tak, Že

uděluje oprávnění k provádění hodnocení kvatity a bezpeěí poskytovaných zdravotních
služeb (dá|e jen ,'oprávnění.,)
pro

EURO CERT CZ, a.s.
se síd|em Roztoky, Lidická 531, okres Praha-západ, PsČ 25263: tČo: zoo 99 1í7
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí'
odŮvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví obdrže|o Žádost společnosti EURO GERT CZ, a.s, o udě|ení
oprávněnídne 28. 2' 2013' Tímto dnem by|o pod č'j' MZDR 7463l2o13tozs zahájeno správní
řízení o udě|ení tohoto oprávnění. Po posouzení žádosti z hlediska zákona č). 372t2O11 Sb. a
správního řádu a po doplnění nedostatků Žádosti v průběhu správního řízeníbylo sh|edáno,
Že spo|ečnost EURO CERT CZ, a.s' sp|ni|a všechny podmínky zákona č' 372t2o1í Sb., a
proto rozhod|o Ministerstvo zdravotnictví o udě|ení oprávnění'
Podle s 101 odst' 2 zákonač'37212011 Sb. právnická osoba, které by|o udě|eno oprávnění
k provádění hodnocení kva|ity a bezpečíposkytovaných zdravotních služeb, je povinna
písemně oznámit ministerstvu všechny změny týkajícíse ÚdajŮ obsaŽených v rozhodnutí o
udě|ení oprávnění, v Žádosti o udě|ení oprávnění a v dok|adech předk|ádaných s touto Žádostí
a do|oŽit tyto změny příslušnými dok|ady. Změny údajůpod|e věty první musí být oznámeny
do 15 dnŮ ode dne, kdy k nim doš|o'
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat pod|e ust' $ 152 odst. 1 správního řádu rozklad a to
podánínn k Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí' o
rozk|adu rozhoduje ministr zdravotnictví. LhŮta pro podání rozk|adu počínáběŽet dnem
nás|edujícím po dni oznámení tohoto rozhodnutí'

Za správnost vyhotovení:
Bc. Veronika Stejskalová, odd' kva|ity Ždravotních s|uŽeb,
emai| : veronika'steískalova@mzcr' cz

a,ll.

/

hXl/^h'

MUDr' Helena Sajdlová
Ředite|ka odboru zdravotních s|uŽeb

Kopie souh|asi s originá|em
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