MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7. května 2021
Č. j.: MZDR 11345/2021-4/ONP

*MZDRX01FXABO*

MZDRX01FXABO

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako autorizující orgán věcně příslušný podle ustanovení § 9 odst.
1 zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 10 zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 67 a následující zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci žádosti o udělení
autorizace právnické osobě evidované pod č.j. MZDR 11345/2021/ONP, kterou podala
dne 11.3.2021 společnost Středisko vzdělávání s.r.o., IČ 26829592, sídlem Česká
1432/36, 700 30 Ostrava, zastoupena paní Ing. Martinou Smolíkovou (dále jen „účastník
řízení“) rozhodlo takto:
Ministerstvo zdravotnictví účastníkovi řízení
UDĚLUJE AUTORIZACI č. 210
pro tuto profesní kvalifikaci:
Kód profesní kvalifikace

Název profesní kvalifikace

69-042-N

Výživový poradce

na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Ministerstvo zdravotnictví obdrželo dne 11.3.2021 žádost o udělení autorizace podle zákona
č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikaci výživový poradce.
Po odborném posouzení podané žádosti shledalo, že účastník řízení splnil všechny zákonné
podmínky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. a hodnotícím standardem příslušným pro
danou profesní kvalifikaci výše uvedenou.
Udělením autorizace získává účastník řízení oprávnění ověřovat způsobem vymezeným
v hodnotícím standardu příslušném pro uvedenou profesní kvalifikaci dosažení odborné
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způsobilosti fyzické osoby. Udělením autorizace se stává účastník řízení autorizovanou
osobou pro uvedenou profesní kvalifikaci.
Autorizovaná osoba v žádosti o udělení autorizace navrhla fyzické osoby, které by měly být
oprávněny provádět činnosti jménem autorizované osoby jako autorizovaný zástupce.
Seznam autorizovaných zástupců je uveden v příloze tohoto rozhodnutí a je jeho
nedílnou součástí.
Podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu není třeba odůvodnění, jestliže je účastníku
řízení v plném rozsahu vyhověno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení rozklad u Ministerstva zdravotnictví, odboru ošetřovatelství a nelékařských
povolání prostřednictvím detašovaného pracoviště v Brně - oddělení uznávání kvalifikací,
Vinařská 6, 603 00 Brno. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta k podání rozkladu
počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto usnesení oznámeno. Podaný
rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v.r.
ředitelka Odboru ošetřovatelství
a nelékařských povolání
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou:
Ing. Martina Smolíková
nar.: 7.11.1985
Středisko vzdělávání s.r.o.
Kotkova 384/4
703 00 Ostrava
ID datové schránky: bth445r

Pověřená úřední osoba: Ing. Miroslava Mudrlová
telefon: 543 559 557, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
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