
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
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V Praze dne 22. ledna 2019
Č. j.: MPSV-2018/88882-224/4

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") jako správní orgán věcně
příslušný podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v řízení o udělení akreditace zahájeném
podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo podle
§ 117a zákona o sociálních službách, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška“), takto: vzdělávací
instituci

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod,
Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod, Česká republika

IČ: 00581119

se uděluje

akreditace č. A2019/0006-SP/PC/VP

k realizaci vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona o sociálních službách:

                        Název:     První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
                        Forma:     Prezenční
                        Rozsah:    6 vyučovacích hodin

a pověřuje se k vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní
platností. Akreditace se uděluje na dobu 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Odůvodnění

Ministerstvu byla dne 4. 5. 2018 doručena žádost účastníka řízení o akreditaci vzdělávacího
programu "První pomoc pro pracovníky v sociálních službách" č. j. MPSV-2018/88882. V
souladu s § 117c zákona o sociálních službách byla žádost posouzena Akreditační komisí
MPSV (dále jen "Akreditační komise"). Akreditační komise ve svém stanovisku ze dne 20. 6.
2018 doporučila akreditaci vzdělávacímu programu neudělit, a proto MPSV zaslalo účastníku
řízení dne 20. 7. 2018 seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí č. j. MPSV-
2018/88882-224/2. Možnosti doplnění podkladů účastník využil, nicméně opravy nevedly k
odstravění všech nedstatků, proto Akreditační komise dne 25. 10. 2018 opět vyslovila
dopručení akreditaci neudělit. Dne 27. 11. 2018 bylo vydáno "Rozhodnutí o neudělení
akrediatce" č. j. MPSV-2018/88882-224/3. Žadateli bylo rozhodnutí doručeno dne 27. 11.
2018.

Dne 10. 12. 2018 byl ministerstvu doručen rozklad č. j. MPSV-2018/247407 proti
rozhodnutíč. j. MPSV-2018/88882-224/3 o neudělení akreditace vzdělávacího programu
"První pomoc pro pracovníky v sociálních službách".

Ministerstvo opakovaně posoudilo žádost o akreditaci vzdělávacího programu se závěrem, že
podaný rozklad je důvodný, jelikož provedené opravy žádosti dostatečným způsobem reagují
na stanovisko Akreditační komise. Na základě těchto zjištěných skutečností přehodnotilo
ministerstvo svůj původní závěr a rozhodlo o zrušení rozhodnutí MPSV-2018/88882-224/3 o
neudělení akreditace, a jelikož se rozhodnutí netýká jiného účastníka, než subjektu, který
rozklad podal, rozhodlo v souladu s § 87 správního řádu, že rozkladu v plném rozkladu
vyhoví a akreditaci programu "První pomoc pro pracovníky v sociálních službách" č. j.
MPSV-2018/88882 rozhodnutím přiznává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení.

Rozklad musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v
jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
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Rozklad se podává u Ministerstva práce a sociálních věcí a rozhoduje o něm ministryně práce
a sociálních věcí. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

                                                                                     Mgr. David Pospíšil
                                                            ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce
                                                                                     a sociálního bydlení
                                                                                 „podepsáno elektronicky“

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů):

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod, Česká republika
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