MlNtsTERsTVo PRo MíSTNíRozVoJ čR
Staroměstské nám.6' íí0í5 Praha 1
Č'1. : lurrln 44835t2o17 -94
V Praze dne: 1 1.9.2017

RozHoDNUTí
Ministerstvo pro místnírozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 1'1o 15 Praha 1,
rozhodlo podle s 9 aŽ 11 zákona č. 17912006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně něktených zákonŮ (zákon o uznávání výsledků dalšíhovzdělávání),
ve znění pozdějšíchpředpisů, o Žádosti o udělení autorizace ze dne 31. 7. 2017 žadatele,
kteým je lng. RÓbert Scho/asÍer, nar' 6. 3. 1976, bytem Gorkého 2571/46,767 01 KroměříŽ

takto:
Ministerstvo pro místnírozvoj čR
uděluje
lng' RÓbertu Scho/asÍerovi, nar. 6. 3. 1976, bytem Gorkého 2571/46, 767 01 KroměřÍž
na dobu 5 let ode dne právní mocitohoto rozhodnutí

autorizaci
pro tuto profesní kvalifikaci:

1)

Kód profesní
kvalifikace
66-042-M

Název profesní kvalifikace

obchodník s realitami

oDŮVoDttĚttí
Ministerstvo pro místnírozvoj Čnobarzelo dne 10' 8' 2017 žádost Žadatete ze dne
31.7.2017 o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 sl., o ověřování a uznávání
výsledků dalšíhovzdělávání a o změně někteých zákonů (zákon o uznávání výsledkŮ
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějšÍch předpisŮ, pro tuto profesní kvalifikaci:

obchodník s realitami

66-042-M

ČR shtedalo, že žadatet sptnil všechny podmínky stanovené
uznávání výsledků dalšíhovzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 sb',

Ministerstvo pro místní rozvoj

zákonem

o

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšíhovzdělávání,
pro udělení autorizace.

s 9 odst. 2 zákona o uznávání
plném rozsahu vyhovělo a autorizaci žadateli udělilo, jak

Ministerstvo pro místnírozvoj ČRproto žádosti v souladu s

výsledků dalšíhovzdělávání
je shora ve výroku uvedeno'

v

Pouěení
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkřízení podat podle s 152 odst. 1 zákona
č.500/2004Sb., správní řád, rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto
rozhodnutí'

Rozklad

se podává u

Ministerstva pro místnírozvoj

110 15 Praha 1 a rozhoduje o něm ministryně.

ČR, Staroměstské náměstí

itel odboru personálníh

Správnípoplatek ve výši 1 500 Kč byl uhrazen prostřednictvím kolků dne 10. 8'2017.
Účastník ťízeni: tng' Róbert Scho/asÍer, nar. 6. 3' 1976, bytem Gorkého 2571/46,767 01 Kroměříž
Vypraveno dne:

6,

