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Ustanovení do funkce autorizovaného zástupce, který bude jménem 
autorizované osoby provádět ověřování dosažení odborné způsobilosti podle 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 1. 12. 2021 

žádost o udělení autorizace podanou žadatelem, kterým je právnická osoba 

TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o., IČ: 08596077, se sídlem  

Korunní 1065/107, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „žadatel“), jemuž byla 

ministerstvem dnem nabytí právní moci rozhodnutí č. j. MPSV-2021/189810-452/1  

ze dne 7. 12. 2021 udělena podle ustanovení § 9 odst. 2, § 10, § 11, § 12 a 13 odst. 

1 a 2 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání“), autorizace na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí pro 

profesní kvalifikaci 62-014-R Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, číslo autorizace 2021/17.  

 

Na základě výše uvedené žádosti jsem shledala, že navržené fyzické osoby  

Ing. Robert Koželský, LL. M., DBA, narozen 15. 5. 1976, místem trvalého pobytu  

Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany a Ing. Milan Říha Ph.D., DiS., narozen 31. 8. 1969, 

místem trvalého pobytu Sluštice 142, 250 84 Sibřina, splnily podmínky autorizace  

a jsou oprávněny provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako 

Váš dopis značky 
 

 

Vážený pan 

Jindřich Nováček 

TECHNOLOGY CENTER Czech Republic s.r.o. 

Korunní 1065/107 

130 00  Praha 3 

 

 

ze dne 
 

Naše č. j. 
MPSV-2021/189810-452/2 

Vyřizuje 
Ing. Rollerová 

V Praze dne 
8. 12. 2021 
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autorizovaní zástupci pro profesní kvalifikaci Specialista/specialistka vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců (62-014-R). 

 

Výše uvedené fyzické osoby, jež by měly provádět činnost autorizované osoby 

jménem žadatele jako autorizovaní zástupci, splnily všechny podmínky stanovené 

zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb.,  

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 110/2012 Sb., pro udělení autorizace pro výše 

uvedenou profesní kvalifikaci a mohou provádět činnost autorizované osoby jménem 

žadatele jako autorizovaní zástupci. 

 

S pozdravem 

 
       Mgr. Jana Majerová   
     vedoucí oddělení chráněného trhu práce a APZ 
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