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Číslo jednací 
MSMT-18367/2013-11 

Vyřizuje  
Mgr. Bc. Simona Šimonová  

Telefon 
234 811 566 

Datum  
01.03.2018 

Stanovení seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985 
rozhodlo podle § 13 odst. 3 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 
o žádosti o prodloužení autorizace ze dne 27.02.2018 účastníka řízení, jímž je autorizovaná právnická osoba 
Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc - Neředín, IČ: 25884735 (dále také „žadatel“), 
a prodloužilo dne 01.03.2018 autorizaci na dobu 5 let ode dne 24.05.2018 pro tuto profesní kvalifikaci: 

Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) 

V žádosti byly uvedeny dvě fyzické osoby, jež by měly nadále provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako autorizovaní zástupci. 

Fyzické osoby uvedené v žádosti o prodloužení autorizace žadatele, jímž je autorizovaná právnická osoba 
Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc - Neředín, IČ: 25884735, 

Ing. Lenka Podmolíková narozena 15.05.1967 
adresa trvalého bydliště:  

Doloplazy 77, 783 56 Doloplazy 

Ing. Leopold Podmolík narozen 12.01.1965 
adresa trvalého bydliště:  

Doloplazy 77, 783 56 Doloplazy 

nadále splňují podmínky autorizace a jsou oprávněné nadále provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako autorizovaní zástupci. 

Odůvodnění 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shledalo, že výše uvedené fyzické osoby, jež by měly nadále 
provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci, nadále splňují všechny 
podmínky stanovené zákonem 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 a vyhláškou 
č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků  dalšího  vzdělávání,  
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ve znění pozdějších předpisů pro prodloužení autorizace pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-
001-T) a mohou nadále provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci. 

S pozdravem 

 

 
 

 
Mgr. Alice Třísková 
pověřena zastupováním  
vedoucího oddělení dalšího vzdělávání 
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