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Věc:  Stanovení seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby 
 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana obdrželo 
dne 10. 11. 2015 žádost o autorizaci žadatele, jímž je právnická osoba Počítačová služba s.r.o., 
Stupkova  413/1a, 779  00 Olomouc, IČ: 258 84 735, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se 
sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, udělilo dne 10. 12. 2015 podle § 9 - 11 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, autorizaci na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí pro tuto profesní kvalifikaci: 

 
75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 

 
V žádosti byly uvedeny dvě fyzické osoby, jež by měly provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele 
jako autorizovaní zástupci. 
 
 
Fyzické osoby uvedené v žádosti žadatele, jímž je autorizovaná právnická osoba Počítačová služba s.r.o., 
Stupkova  413/1a, 779 00 Olomouc, IČ: 258 84 735 
 

Ing. Leopold Podmolík narozen 12. 1. 1965 
adresa trvalého bydliště: 

Doloplazy 77, 783 56 Doloplazy 

Ing. Lenka Podmolíková narozena 15. 5. 1967 
adresa trvalého bydliště: 

Doloplazy 77, 783 56 Doloplazy  
 
 

splnily podmínky autorizace a jsou oprávněny provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako 
autorizovaní zástupci. 
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Odůvodnění: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shledalo, že 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, pro udělení autorizace pro 
profesní  kvalifikaci 75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a mohou provádět činnost 
autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Monika Měšťanová 
vedoucí oddělení dalšího vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počítačová služba s.r.o. 
Stupkova  413/1a 
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