
 

 
 

 

 
 

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

 
 

Č. j.: MMR-13174/2020-94/1 
V Praze dne: 12. 5. 2020 

 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
    

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 
rozhodlo podle § 9 až 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, o žádosti o udělení autorizace ze dne 19. 2. 2020 žadatele, 
jímž je Námořní akademie České republiky, s. r. o., se sídlem Ve žlíbku 2483/73, 
193 00 Praha 9, IČO 27376842 

 
 

 t a k t o :  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

uděluje 
 

žadateli Námořní akademie České republiky, s. r. o., se sídlem Ve žlíbku 2483/73, 
193 00 Praha 9, IČO 27376842 
 

na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí  
 

autorizaci 
 

pro profesní kvalifikaci: 
 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace 
 

66-042-M Realitní zprostředkovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obdrželo dne 2. 3. 2020 žádost žadatele ze dne 
19. 2. 2020 o udělení 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: 
 
66-042-M Realitní zprostředkovatel 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 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 udělení autorizace včetně prokázání získání odborné způsobilosti odpovídající dané 
profesní kvalifikaci způsobem stanoveným v  hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace 

u fyzických osob, jež budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako 
autorizovaný zástupce. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto žádosti v souladu s § 9 odst. 2 zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání v plném rozsahu vyhovělo a autorizaci žadateli udělilo, 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 ČR, 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 prostřednictvím kolků dne 2. 3. 2020. 

 



 

 

 

 
 

 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

 
 

K č. j.: MMR-13174/2020-94/1 
V Praze dne: 12. 5. 2020 

 

 
Věc: Stanovení seznamu autorizovaných zástupců autorizované osoby 
Dne 2. 3. 2020 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské 
nám. 6, 110 15 Praha 1, žádost o udělení autorizace žadatele, jímž je Námořní akademie 
České republiky, s. r. o., se sídlem Ve žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9, IČO 27376842, 
kterému Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, 
udělilo dne 12. 5. 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, autorizaci na dobu 5 let ode dne právní moci 
příslušného rozhodnutí pro profesní kvalifikaci: 
 
66-042-M Realitní zprostředkovatel 
 
V žádosti byly uvedeny 2 fyzické osoby, jež by měly provádět činnost autorizované osoby 
jménem žadatele jako autorizovaný zástupce pro uvedenou profesní kvalifikaci: 
 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Adresa místa trvalého pobytu: 
 

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. 31. 8. 1969 
Sluštice 142 
250 84 pošta Sibřina 

Ing. Dana Kučerová 22. 6. 1959 
Katovická 403/20 
181 00 Praha 8 

 
Uvedené fyzické osoby splnily podmínky autorizace a jsou oprávněny provádět 
činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce pro 
uvedenou profesní kvalifikaci. 

Odůvodnění: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR shledalo, že uvedené fyzické osoby, jež by 
měly provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce, 
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 uvedenou profesní kvalifikaci 
a mohou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
                              JUDr. Pavel Dvořák 
              ředitel odboru personálního 
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