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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985 
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 05.12.2019 účastníka řízení, jímž je autorizovaná právnická 
osoba ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Okružní 1526, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 28625455 (dále také „žadatel“), 

takto: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

prodlužuje 

žadateli ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Okružní 1526, Frenštát pod Radhoštěm 

na dobu 5 let ode dne 07. 03. 2020 

platnost autorizace 

pro tuto profesní kvalifikaci: 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace 

69-037-M Sportovní masáž 
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Odůvodnění 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo dne 05.12.2019 žádost žadatele ze dne 05.12.2019 
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 tuto profesní kvalifikaci: Sportovní masáž (69-037-M). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy shledalo, že žadatel splnil 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 prodloužení platnosti autorizace včetně splnění všech podmínek u fyzických osob, jež budou 
provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto žádosti v souladu s § 9 odst. 2 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 v plném rozsahu vyhovělo a autorizaci žadateli prodloužilo, jak 
je shora ve výroku uvedeno. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 a 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí 
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy. Podání rozkladu jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

 
 
 

Mgr. Monika Měšťanová 
vedoucího oddělení dalšího vzdělávání 

 

 

 

Účastník řízení: ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Okružní 1526, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 28625455 

 

Vypraveno dne 
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