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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám.6, 11015Prahal, rozhodlo
podle § 9 až 71 zákona č. 17912006 Sb., o ověřování a uznáváni výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzděláváni), ve znění
pozdějších předpisů, o žádosti o udělení autorizace ze dne 28. 4. 2015 žadatele, jímž je
právnická osoba Vysoká škola obchodní v Praze, o.p. s., se sídlem Spálená l4, 110 00 Praha
1, IC 26441021

takto:

Ministerstvo pro místni rozvoj

uděluje

žadateli právnické osobě Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., se sídlem Spálená 14,

1 10 00 Praha 1,IČ 26441021

na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí

autorizaci

pro tuto profesní kvaliíikaci:

Kód profesní
kvalifikace

Název profesní kvalifikace

1 65-021-N průvodce cestovního ruchu

:

i



ODŮVODXĚNÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám.6, lI0 ]5 Praha l, obdrželo dne
29. 4. 2015 žódost žadatele ze dne 28. 4. 20]5 o udělení autorizace podle zákona
č. l79/2006 Sb., o ověřování a uznávání ýsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělóvání), ve znění pozdějších předpisů, pro tuto
profesní kvalffikaci:

65-021-N průvodce cestovního ruchu

Ministerstvo pr() místní rozvoj shledalo, že žadatel splnil všechny podmínlq, síanovené
zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vl,hláškou č. 208/2007 Sb.,

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
pro udělení autorizace, včetně prokózání získání odborné způsobilosti odpovídající dané
profesní kvalifikaci způsobem stanoveným v hodnotícím standardu uvedené profesní
k:,alifikace u.fyzické osoby, kteró bude provádět činnost auíorizot,Qné osoby jménem žadatele

.j ako autorizovaný zástupce.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto žádosti v souladu s § 9 odst. 2 zákona o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání v plném rozsahu vyhovělo a autorizaci žadateli udělilo, jak
je shora ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řizení podat
č.50012004 Sb., správní řád, rozklad, a to ve lhůtě 15
rozhodnutí.

Rozklad se podává u Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Praha 1 a rozhoduje o něm ministryně.

podle § 152 odst. 7 zákona
dnů ode dne oznámení tohoto

Staroměstské náměstí 6, 110 15

S pozdravem

Účastník řízení:Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 74,110 00 Praha 1

Vypraveno dne: .,.

Správní poplatek ve výši 1.500,- Kč byl uhrazen prostřednictvím kolků dne 29,4.2015.
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Starontěstskénám.6, 110 ]5 Praha ]

K Č j. 1868912015-94
Y Praze dne26. 5.2015

Věc: Stanovení seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby

Dne 29. 4, 2015 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské

nám. 6, 110 15 Praha 1, žádost o udělení autorizace žadatele,jímž je právnická osoba Vysoká

škola obchocJní v Praze, o.p.s., se sícllem Spálená 11, 110 00 Praha 1, IC 2611]021,které
Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo dne 26. 5. 2015 podle zákona Č. l79l2006sb.,
oověřováni auznávání výsledků dalšího vzděláváni a o změně některých zákonŮ (zákon

ouznáváni výsledků dalšího vzdě!áváni), ve znění pozdějších předpisŮ, autorizaci na dobu

5 let ode dne právní moci příslušného rozhodnutí pro tuto proťesní kvalifikaci:

65-021-N průvodce cestovního ruchu

V žádosti byly uvedeny 3 fyzické osoby, která by měly provádět činnost autorizované osobY
jménem žadate|ejako autorizovaný zástupce pro výše uvedenou profesní kvalifikaci:

odmínkyautorizaceajsouoprávněnyprovádětčinnost
autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce výŠe uvedené Profesní
kvaliíikace.

Odůvodnění: Ministerstvo pro místní rozvoj shledalo, že výše uvedené fyzické osoby, které bY

měly provádět činnosí auíorizované osoby jménem žadatele jako autoriztlvaný zástuPce,

splnily všechny podmínky stanovené zákonem o uznáváni yýsledků dalšího vzdělávání

ávyhláškou č.208/2007 Sb., o podrobnostech stanotených kprovedení zákona ouznávání
výslectků dalšího vzc]ělávání, pro urlělení aulorizace pro výše uvedenou profesní kvalifikaci
a mohou provádět činnost auíorizované osoby jménem žadatele jako auíot"i:

S pozdravem

ředitel odboru

14, l 10 00 Praha 1

Jméno a příjmení:
Datum
narozeni:.

Adresa trvalého bydliště:

Doc. Ing. Věra
Seifertová, CSc.

6.4. t952 Krynická 503125, 1 81 00 Praha 8

PhDr. Stanislav Voleman 15.4. 1964 Náchodská 2686,390 03 Tábor

Doc. Ing. Alžbeta
Kiráfová, Ph.D.

24. II. 1960 Kytlická 780lI8,190 00 Praha 9

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená
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