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RozHoDNUTí
Ministerstvo zdravotnictví jako orgán věcně přís|ušný pod|e ustanovení $ 69 ve spojení
s ustanovením $ 67 zákona č,.9612004 Sb., o podmínkách získáváni a uznávání způsobi|osti
k výkonu ne|ékařských zdravotnických povo|ání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně někteých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povo|áních), ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon
ě.9612004 sb''), v sou|adu s ustanovením $ 67 a nás|edující zákona č. 500/2004 Sb', správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,správní řád.), rozhod|o ve věci Žádosti
o prod|ouŽení osvědčení k výkonu zdravotnického povo|ání bez odborného doh|edu v oboru
fyzioterapeut evidované pod č.j' MZDR 54o40l2010Nzv (dá|e jen ,,Žádost..)' kterou poda|a
dne 4' 8, 2010 paní Gabriela Poulová, narozena 2. 11. 1973, trva|e bytem Nevojice 14'
685 01 Nevojice, Česká repubtika (dá|e jen ,,Účastnice řízení,,), a po provedeném řízení
rozhodlo takto:

M!nisterstvo zdravotnictví prodIuŽuje p|atnost osvědčení

k výkonu zdravotnického povo|ání bez odborného doh|edu v oboru fyzioterapeut

pod registračním čís|em 024.0077.8303

na období od 23. 12. 2010 do 22. 12. 2016.

odůvodnění:
Na základě posouzení před|oŽených dokladů rozhod|o Ministerstvo zdravotnictví tak, jak je
uvedeno ve výroku, Tímto rozhodnutím by|o účastnici řízení v p|ném rozsahu vyhověno
a s oh|edem na tuto skutečnost není ve smys|u ustanovení $ 68 odst. 4 správního řádu třeba
odůvod nění rozhodnutí.

Pouěení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle $ l52 odst.1 sprámího řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad u

Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím detašovaného pracoviště odboru vzdě|áváni a vědy - Uznáyaci
jednotky Brno. o rozkladu roáodne ministr zdravotnicfví. Lhůta k podání rozkladu počíná běŽet dnem

následujícím po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí oznámeno.
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