
Žďár, MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Msft-á s#

íitlMÉÍ

___ „, 5% -
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 18. října 2018

Váš dopis ze dne 3. října 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 3. října 2018, evidované pod ve věci, kdo byl ve

vztahu k akreditovanému zařízení - Nemocnice Nový Jičín, a.s., se sídlem Nový Jičín,

Purkyňova 2138/16, IČ: 258 86 207, evidován jako garant pro obor klinická onkologie

ve smyslu § 20 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceuta, a toza období od 1. 1. 2016 do současnosti, Vám sděluji

následující:

Dle 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. 95/2004 Sb."), účinném

před novelou (před 1. 7. 2017), nebyla povinnost akreditovaných zařízení uvádět garanta

oboru pro specializační vzdělávání, a tudíž je Ministerstvo zdravotnictví neeviduje.

Tato skutečnost byla ukotvena až v novele zákona č. 95/2004 Sb. (tj. po 1. 7. 2017).
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Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době finalizují práce k vydání nových

vzdělávacích programů v rámci specializačního vzdělávání a poskytovatelé zdravotních

služeb nebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby budou po jejich vydání podávat

žádosti o udělení akreditace, nemá Ministerstvo zdravotnictví v současné době informace,

kdo je veden jako garant pro obory v rámci specializačního vzdělávání lékařů.
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