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Věc: Rozšíření seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985, 
obdrželo dne 21. 11. 2019 a 03. 12. 2019 žádost o změnu seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby, 
kterou je právnická osoba Námořní akademie České republiky s.r.o., Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9,IČ: 
27376842  (dále také „žadatel“), které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 09 09. 2019 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 č.j.: MSMT-30196/2019 
na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pro tuto profesní kvalifikaci: 

 
75-001-T Lektor dalšího vzdělávání 

 
V žádosti byly uvedeny dvě fyzické osoby, jenž by měly provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele 
jako autorizovaný zástupce.  

 
Fyzická osoba uvedená v žádosti autorizované osoby, kterou je právnická osoba Námořní akademie České 
republiky s.r.o., Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9,IČ: 27376842 
 

Mgr. Dana Broftová narozena 27. 09. 1949  
adresa trvalého bydliště:  

K dubinám 249/11, Praha 4, Hodkovičky  

Mgr. Nikola Veverková, DiS. narozena 01. 05. 1994 
adresa trvalého bydliště:  

K Císařské rokli 76, Srbsko 

 
 
 

splnila podmínky autorizace a je oprávněná provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako 
autorizovaný zástupce. 
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Odůvodnění: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shledalo, že výše uvedená fyzická osoba, jež by měla provádět 
činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce, splnila 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, ve znění pozdějších 
předpisů pro udělení autorizace pro profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) způsobem 
stanoveným v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace a může provádět činnost autorizované osoby 
jménem žadatele jako autorizovaný zástupce. 

Pro autorizovanou osobu Námořní akademie České republiky s.r.o., Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9,              
IČ: 27376842 aktuálně vykonávají funkci autorizovaných zástupců tyto fyzické osoby: 
 

Ing. Milan Říha, Ph.D.. narozen 31. 08. 1969 
adresa trvalého bydliště: 

Sluštice 142, 250 84 pošta Sibřina 

Ing. Cyril Kotulič, Ph. D., MBA narozen 14. 04. 1967 
adresa trvalého bydliště: 

Valečovská 837/1, 190 00 Praha 9 

Mgr. Dana Broftová narozena 27. 09. 1949 adresa trvalého bydliště: 
K dubinám 249/11, Praha 4, Hodkovičky 

Mgr. Nikola Veverková, Dis. narozena 01. 05. 1994 adresa trvalého bydliště: 
K Císařské rokli 76, Srbsko 

 
 
 
S pozdravem 
 

 
Mgr. Monika Měšťanová 
vedoucí oddělení dalšího vzdělávání 
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