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Středisko vzděláv ání s.r.o.
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Y Praze dne 22.7 . 2013
č1.: zotst33356-4312

ROZHODNUTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti
zaměstnanosti, se sídlem Na Poříčním prár.-u I, l28 01 Praha 2 rczhodlo podle § 9 až 11
zákona ě. 11912006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděIávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávémí dalšího vzděláváru), ve znění pozdějších předpisů,
o žádosti o udělení autoizace ze dne 14. 5. 2013 žadate|e, jímž je právnická osoba Středisko
vzděláváni s.r.o., se sídlem Řecká 147214,708 00 Ostrava a identifikaěním číslem 26829592,

takto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

uděluje
společnosti Středisko vzděláváni s.r.o., se sídlem Řecká 14]214,708 00 Ostrava

a identifikačním číslem 26829592

na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

autorizaci

pro tyto profesní kvalifikace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti
Na Poříčním prálu l, l28 00 Praha2
tet,: +420 22l923 109 e-mail: jitka.fridrichova@mpsvpz www.mpsv.cz

""šóoKJ""

Kód profesní kvalifikace Nazev profesní kvalifikace císlo autorizace
1) 62_007_N personalista 2013l48
2) 62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka 2013149
3) 62-012-R Specialista hodnocení a odměňování

zaměstnanců
2013l50

4) 62_013_R Specialista náboru, přijímání a
uvolňování zaměstnanců

2013l51

5) 62_014_R Specialista vzdéIávání a rozvoje
zaměstnanců

2013l52



ODŮVODNĚXÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo dne ]5. 5. 2013 žádost žadatele ze dne
14. 5. 20l3 o udělení autorizace podle zákona l79/2006 Sb., o ověřování a uznávóní výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání) pro íyto profesní kvalifikace:

P er s onalista (6 2 -007 -N)
As i s tent/kg, s elcr etář/ka (6 2 -0 0 8 -M)
Spe cialista ho dnoc ení a odměňov ání zamě stnanců (6 2 - 0 1 2 - R)
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (62-0l3-R)
Specialista vzdělávání a romoje zaměstnanců (62-0l4-R)

Ministerstvo práce a sociálních věcí shledalo, že žadatel splnil všechny podmínlq, stanovené
zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 ,Só.,

o podrobnostech stanovených kprovedení zókona o uznávání výsledku dalšího vzdělávání,
pro udělení autorizace, včetně prokózání získání odborné způsobilosti odpovídající daným
profesním b,alffikacím způsobem stanoveným v hodnotících standardech daných profesních
hlalffikací u fyziclqlch osob, jež budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele
j ako autorizovaní zástupci.

Ministerstvopráceasociálníchvěcíprotožádostivsouladus§9odst.2zákonaouznávání
výsledků dalšího vzdělávání v plném rozsahu tyhovělo a autorizaci žadateli udělilo, jak je
shora ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řizení podat podle § 152 odst. 7 zékona
č, 500/2004 Sb., správní Ťáď, rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámeni tohoto
rozhodnutí. Rozklad se podává k ministrovi práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím
odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti Ministerstva práce
a sociálních věcí. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne,
kdy bylo toto nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí na poště.

Lr
Mgr. Roma{ Cntoprru

náměstek ministf pro trh práce
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