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ÚřeOně oprávněná osoba: Mgr. Lenka Bohuslavová
V Praze dne 16.10.2008

č. 1.: 0oezs l2008l Nzv lGyp

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako uznávací orgán příslušný podle ustanovení

§ 44 odst, 8 zákona č.95t2004 Sb,, o podmínkách získávání a uznávání odborné zpŮsobilosti

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře

a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo žádost pana MUDr, Karla HeIcla,

narozeného dne 16.4,1976 v Ústí nad Labem, Anežky České 643t8, Ústí nad Labem,
psČ 4oo 07, dále jen ,,účastník řízení") podanou dne 17,9.2008 a po posouzení splnění
podmínek pro získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví podle

ustanoveni § 44 odst. 1 věta prvá až pátá citovaného zákona a v souladu s ustanovením

§ 67 odst. 1zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen

správní řád), rozhodlo takto:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky přiz n á v á specializovanou zpŮsobilost
k výkonu zdravotnického povolání lékaře pana:

MUDr. Karel HELCL

narozen: 16.4,1976, Ústí nad Labem

bytem: Anežky České 64318, Ústí nad Labem, PSČ 400 07

v oboru: gynekologie a porodnictví

odůvodnění

Na základě odborného posouzení žádosti účastníka Yizení ze dne 17.9.2008 a předložených

dokladů _ úředně ověřená kopie atestačního diplomu (,,gynekologie a porodnictví prvního

stupně", diplom č, 104589 - P, vydaný dne 7,7,2OO5 Ministerstvem zdravotnictví České
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republiky na jméno MuDr. karel Helcl); dokladu o doplnění odborné praxe podlevzdělávacího
pro9ramu v oboru gyneko|ogie a porodnictví Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo
o přiznání specializované zpúsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru
gynekologie a porodnictví. Tímto rozhodnutím bylo účastníku řízení v pIném rozsahu
vyhověno a s ohledem na tuto skutečnost není ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 správního
řádu, třeba odůvodnění rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze pod|e §152 odst,1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
rozklad u Ministerstva zdravotnictví České repubIiky. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví české
rePubliky. LhŮta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto
rozhodnutí oznámeno,

za Ministerstvo zdravotnictví.

a Blechtová
vzdělávání a vědy

Vyřizuje : Lenka Bendová
e-mail : len ka, bendov a@mzcr.cz
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