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odbor bezpečnostního výzkumu 
a policejního vzdělávání 
Nad Štolou 3 
170 34 Praha 7  
Č.j. MV-115632-3/OBVV-2019                  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                     Počet listů: 3  

 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (dále jen 
„autorizující orgán“), jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání 
podle § 2 písm. k) a § 22 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 (dále jen „zákon o uznávání“), rozhodlo v řízení o žádosti 
týkající se prodloužení platnosti autorizace jedinému účastníku řízení, jímž je právnická 
osoba Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, IČ 71251766, sídlem Žitná 1578/52, 
Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „žadatel”), takto:  

Podle § 13 odst. 3 zákona o uznávání se žadateli prodlužuje  platnost autorizace 
(číslo autorizace MV-93465-2/VO-2009) dnem 7. ledna 2020 o dalších 5 let pro profesní 
kvalifikaci: 

 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace 
68-008-E Strážný 

 
 

Odůvodněn í : 
Dne 20. srpna 2019 byla autorizujícímu orgánu doručena ve smyslu § 13 odst. 3 

zákona o uznávání žádost o prodloužení platnosti autorizace pro profesní kvalifikaci Strážný 
(kód: 68-008-E). Pětiletá lhůta udělení autorizace ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení autorizace pro danou profesní kvalifikaci, v návaznosti na prodloužení platnosti 
autorizace v roce 2015, autorizované osobě končí dnem 7. ledna 2020.  Žadatel podal 
žádost včas v souladu s § 13 odst. 3 zákona o uznávání, v řízení o žádosti tak bylo možno 
pokračovat. 

 
Autorizující orgán posoudil podanou žádost společně s přiloženými dokumenty, aby 

ověřil soulad s příslušnými ustanoveními III. hlavy části první zákona o uznávání, § 3 
vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání, 
a s požadavky kladenými na odbornou způsobilost a na zajištění nezbytných materiálních 
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a technických předpokladů k realizaci zkoušek vymezených v hodnoticím standardu dané 
profesní kvalifikace. 

Žadatel také prokázal ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o uznávání splnění 
podmínek uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) až e) zákona o uznávání jím určených fyzických 
osob, které budou ověřovat jeho jménem dosažení odborné způsobilosti u jiných osob podle 
zákona o uznávání jako autorizovaní zástupci ve smyslu § 12 zákona o uznávání. Jedná se 
jmenovitě o osoby: 

1. Mgr. Pavlína Bezchlebová, nar. 11.10.1985, trvale bytem 539 76 Prosetín 189 
2. Ing. Vítězslav Dostál, nar. 17.07.1963, trvale bytem Drobného 58, 602 00 Brno 
3. Ing. Miroslav Exler, nar. 16.11.1976, trvale bytem Hnězdenská 767, 180 00 Praha 8 
4. Mgr. Josef Farkaš, nar. 20.10.1955, trvale bytem Mansfeldova 789/9, 190 00 Praha 9 
5. Ing. Jiří Giptner, nar. 23.02.1970, trvale bytem Luční 497, 431 01 Spořice 
6. Ing. Angela Hradecká, nar. 07.12.1971, trvale bytem Komořanská 701/3120, 434 01 

Most 
7. Mgr. Svatava Jonášová,  nar. 24.04 1976, trvale bytem K Západí 58,  621 00 Brno 
8. JUDr. Jiří Kameník, nar. 01.11.1951, trvale bytem Roháčova 34, 130 00 Praha 3 
9. Ing. Roman Knot, nar. 18.02.1976, trvale bytem Postoupky 242, 767 01 Kroměříž 
10. Ing. David Míček, nar. 24.06.1976, trvale bytem Romanova 47, 763 15 Slušovice 
11. Jiří Nováček, nar. 24.11.1950, trvale bytem K Šatálce 891, 252 45 Jesenice u Prahy 
12. Ing. Štěpán Pecka, nar. 15.02.1943, trvale bytem Krynická 495/9 , 181 00 Praha 8 
13. Ing. Petr Pracný, nar. 20.06.1967, trvale bytem Hornická 1236/29, 434 01 Most 
14. JUDr. Jaroslav Staněk, nar. 01.03 1948, trvale bytem Vondroušova 1174/28, 160 00 

Praha 6 
15. Mgr. Svatava Světlíková, nar. 07.03. 1956, trvale bytem Kunzova 8, 602 00 Brno 
16. Ing. Radim Vyorálek, nar. 22.11.1973, trvale bytem L. Košuta 5579, 760 01 Zlín 
17. Mgr. Radek Zapletal, nar. 20.04.1972, trvale bytem Velký Vřešťov 94, PSČ 544 54. 
 

Bylo rovněž ověřeno, že rozhodnutím č. j. MV-93465-2/VO-2009 ze dne  
18. prosince 2009 byla udělena žadateli autorizace pro výše uvedenou profesní kvalifikaci, 
zmíněné rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. ledna 2010 a žadateli bylo přiděleno číslo 
autorizace MV-93465-2/VO-2009 které i nyní zůstává totožné. 

Autorizující orgán konstatoval, že žadatel splnil všechny podmínky k prodloužení 
platnosti autorizace, žádosti v souladu s § 9 odst. 2 zákona o uznávání vyhověl a autorizaci 
žadateli prodloužil, jak je shora ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

 
Poučení :   Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad 

do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u Ministerstva vnitra, odboru 
bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. Dokument, který byl dodán 
do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle 
předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán 
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 
dnem této lhůty. Z jeho podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká 
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a co se navrhuje, dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Rozklad se podává v jednom stejnopisu. O rozkladu rozhoduje podle § 152 
odst. 2 správního řádu ministr vnitra. Včas podaný rozklad m á  odkladný 
účinek.  

Adresa pro doručení rozkladu:  Ministerstvo vnitra 
pošt. schr. 21/OBVV 
170 34 Praha 7 

Identifikátor datové schránky: 6bnaawp 
 
 
V Praze dne 4. září 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Petr Novák, Ph.D. 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žadatel: Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, IČ 71251766, sídlem Žitná 1578/52, Praha 2, 
PSČ 120 00, ID datové schránky v5iqhpt 
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