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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 19. dubna 2017
Č. j.: MZDR 14204/2016-30/ONP
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MZDRX00YBPZX

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k rozhodnutí o udělení, prodloužení,
neudělení nebo odejmutí akreditace podle ustanovení § 49 odst. 8 zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) po posouzení žádosti níže uvedeného
žadatele, podané dne 26. 2. 2016, rozhodlo podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona
č. 96/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.
a s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), takto:
Ministerstvo zdravotnictví
u d ě l u j e

a k r e d i t a c i
žadateli:

SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s.
Sídlo: Dvořákova 468, 363 01 Ostrov
Statutární orgán: Mgr. Václav Krucký, ředitel
IČO: 26353253
Místo poskytování zdravotních
U Imperiálu 1283/14, 360 01 Karlovy Vary
služeb:
kterou se v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb.
získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu
certifikovaného kurzu
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Terapie s využitím globálních lokomočních vzorů ontogenetického vývoje – Vojtova
metoda 2. generace „VM2G“
s určením vzdělávacího programu pro fyzioterapeuty
Termín zahájení vzdělávacího programu: 1. 5. 2017
Platnost udělení akreditace do: 30. 4. 2020
Počet míst pro vzdělávací program: max. 18
Počet kreditů za vzdělávací program: 192 kreditů
Odůvodnění
Žadatel SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s., se sídlem Dvořákova 468,
363 01 Ostrov podal dne 26. 2. 2016 žádost o udělení akreditace k uskutečňování
vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Terapie s využitím globálních lokomočních
vzorů ontogenetického vývoje – Vojtova metoda 2. generace „VM2G“.
Žádost účastníka řízení byla projednána na zasedání akreditační komise zřízené
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., jako poradní orgán ministra
zdravotnictví k posouzení takových žádostí. Akreditační komise na tomto zasedání,
které se uskutečnilo dne 1. 2. 2017, jednomyslně doporučila, aby účastník řízení svou žádost
doplnil. Žadatel byl Výzvou k odstranění nedostatků žádosti ze dne 1. 3. 2017,
č.j.: MZDR 14204/2016-20/ONP správním orgánem vyzván, aby doložil doklady o vzdělání,
které budou přeloženy v úředním jazyce, kterým je jazyk český (požadován byl úředně
ověřený překlad těchto listin). Žadatel byl rovněž vyzván, aby doložil Certifikát o absolvování
certifikovaného kurzu ve Vojtově přístupu či Certifikát výukového terapeuta od Mezinárodní
společnosti (Internationale Vojta Gesellschaft e. V). Žadatel SVR – společnost pro vývojovou
rehabilitaci o.p.s., se sídlem Dvořákova 468, 363 01 Ostrov, následně odstranil nedostatky
dopisem ze dne 21. 3. 2017 a tím splnil podmínku § 46 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.,
tj. doložil doklady o odborné způsobilosti, popř. kvalifikaci, které odpovídají zaměření
vzdělávacího programu. Po této úpravě žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace
v souladu s § 46 zákona č. 96/2004 Sb.
Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání v certifikovaném kurzu odpovídá výše uvedený
subjekt.
Na základě výše uvedeného ministerstvo rozhodlo o udělení akreditace k uskutečňování
vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Terapie s využitím globálních lokomočních
vzorů ontogenetického vývoje – Vojtova metoda 2. generace „VM2G“ s určením vzdělávacího
programu pro fyzioterapeuty.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel.: + 420 224 971 111, e-mail: odboronp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu do 15 dnů
ode dne jeho oznámení rozklad u Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím
Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví.
Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následující po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí
oznámeno.
Za Ministerstvo zdravotnictví:

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v. r.
ředitelka Odboru ošetřovatelství
a nelékařských povolání
podpis elektronicky
otisk úředního razítka

Pověřená úřední osoba: Bc. Petra Roušalová, linka: 2553
e-mail: Petra.Rousalova@mzcr.cz
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