
 
 

 

 
 
 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

 
 

Č. j.: MMR-349/2020-94/1 
                              V Praze dne 26. 3. 2020 

 

 
R O Z H O D N U T Í 

    

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, 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 platnosti autorizace ze dne 16. 12. 2019 
žadatele, jímž je GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem P. Holého 400, 
738 01 Frýdek-Místek, IČO 25364294  
 

 t a k t o :  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

prodlužuje 
 

žadateli GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem P. Holého 400, 738 01 Frýdek-
Místek, IČO 25364294  
 
 

na dobu 5 let ode dne 3. 4. 2020 
autorizaci  

 
pro profesní kvalifikaci: 

 

Kód profesní 
kvalifikace 

Název profesní kvalifikace Číslo autorizace 

65-021-N Průvodce cestovního ruchu  8746/2015-94/b 

65-026-M Místní zástupce cestovní kanceláře 8746/2015-94/a 

 
65-032-N 

Samostatný pracovník cestovní 
kanceláře a cestovní agentury 

 
8746/2015-94/c 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo dne 20. 12. 2019 žádost žadatele ze dne 16. 12. 
2019 o prodloužení platnosti autorizace 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, pro profesní kvalifikaci: 
 
65-021-N Průvodce cestovního ruchu  8746/2015-94/b 
65-026-M Místní zástupce cestovní 

kanceláře 
8746/2015-94/a 

 
65-032-N 

Samostatný pracovník cestovní 
kanceláře a cestovní agentury 

 
8746/2015-94/c 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj shledalo, že žadatel splnil 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 prodloužení platnosti autorizace, včetně prokázání získání odborné způsobilosti 
odpovídající dané profesní kvalifikaci způsobem stanoveným v hodnoticím standardu dané 
profesní kvalifikace u fyzické osoby, jež bude provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako 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 platnost autorizace žadateli 
prodloužilo, jak je shora ve výroku uvedeno. 

 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto 
rozhodnutí.  

Rozklad se podává u Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 
110 15 Praha 1 a rozhoduje o něm ministryně. 

 

 

 
 
 
 

JUDr. Pavel Dvořák 
ředitel odboru personálního 

 

 

 

 

 

Správní poplatek ve výši 1 500 Kč byl uhrazen převodem na účet dne 16. 12. 2019. 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ  
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

 

     K č. j.: MMR 349/2020-94/1 
  V Praze dne 26. 3. 2020 

 
Věc:  Stanovení seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby 
 
Dne 20. 12. 2019 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské 
nám. 6, 110 15 Praha 1, žádost o prodloužení platnosti autorizace žadatele, jímž je 
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO 25364294, kterému Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo autorizaci dne 26. 3. 2020 
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, na dobu 5 let ode dne 3. 4. 2020 
pro profesní kvalifikaci: 
 
65-021-N Průvodce cestovního ruchu  8746/2015-94/b 
65-026-M Místní zástupce cestovní 

kanceláře 
8746/2015-94/a 

 
65-032-N 

Samostatný pracovník cestovní 
kanceláře a cestovní agentury 

 
8746/2015-94/c 

 
I.  
Fyzická osoba uvedená v žádosti:  
 

Jméno a příjmení Datum narození Adresa místa trvalého pobytu 

Mgr. Rostislav Gola 6. 5. 1973 
Novodvorská 3070 
738 01 Frýdek-Místek 

 
splnila podmínky autorizace a je oprávněna provádět činnost autorizované osoby 
jménem žadatele jako autorizovaný zástupce pro uvedené profesní kvalifikace.  
 
Odůvodnění: Ministerstvo pro místní rozvoj shledalo, že fyzická osoba uvedená v žádosti 
o prodloužení platnosti autorizace, jež by měla provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako autorizovaný zástupce, splnila 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 prodloužení 
platnosti autorizace pro výše uvedené profesní kvalifikace a může provádět činnost 
autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce. 
 
II. 
Žadatel v žádosti jako osoby, které by měly provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako autorizovaný zástupce pro uvedené profesní kvalifikace, uvedl: 
 
RNDr. Kamila Slováková, Ph.D., nar. 25. 12. 1966, Železniční I, č. 300, 738 01 Staré Město 
 
Ing. Alena Votoupalová, nar. 16. 10. 1959, Pod Štandlem 1410, 738 01 Frýdek-Místek 



V rámci odstranění nedostatků žádosti v písemném sdělení ze dne 11. 3. 2020 (doručeno na 
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 18. 3. 2020) žadatel uvedl, že žádost v části navržení 
RNDr. Kamily Slovákové, Ph.D. a Ing. Aleny Votoupalové autorizovanými zástupci pro 
uvedené profesní kvalifikace bere zpět.  
 
Uvedené osoby tak nebyly zapsány na seznam autorizovaných zástupců žadatele pro 
výše uvedené profesní kvalifikace a nemohou provádět činnost autorizované osoby 
jménem žadatele jako autorizovaný zástupce. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Pavel Dvořák 
              ředitel odboru personálního 
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