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MINISTERSTVO VNITRA 
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Č.j. MV-76507-5/0BVVN0-2013 
Počet listů: 2 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo vnitra rozhodlo podle § 9 a 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 18. 6. 2013) jediného účastníka řízení, jímž je Ing. Jiří Rulc, nar. 18. listopadu 1957, 
trvale bytem Skřivánčí kámen 556/1, 460 01 Liberec 4, (dále také „žadatel") 

takto: 

Ministerstvo vnitra 

uděluje 

žadateli Ing. Jiřímu Rulcovi, nar. 18. listopadu 1957, trvale bytem Skřivánčí kámen 556/1, 
460 O 1 Liberec 4 

na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 

autorizaci 

pro tyto profesní kvalifikace: 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace 
1) 68-008-E strážný 
2) 68-009-M detektiv koncipient 

~ 

ODŮVODNĚNÍ 

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 18. června 2013 žádost žadatele 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 (dále jen „zákon") pro profesní kvalifikace: strážný (kód profesní kvalifikace 
68-008-E) a detektiv koncipient (kód profesní kvalifikace 
68-009-M). 



2 

Ministerstvo vnitra shledalo, že žadatel splnil všechny podmínky stanovené zákonem 
a vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro udělení autorizace, včetně 
prokázání získání odborné způsobilosti odpovídající dané profesní kvalifikaci způsobem 
stanoveným v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace u fyzických osob, které žadatel 
určil a které budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní 
zástupci. 

Ministerstvo vnitra proto žádosti v souladu s § 9 odst. 2 zákona v plném rozsahu 
vyhovělo a autorizaci žadateli udělilo,jakje shora ve výroku uvedeno. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona 
č. 50012004 Sb., správní řád, rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Rozklad se podává u Ministerstva vnitra a rozhoduje o něm ministr. 

Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. 

Rozklad musí mít náležitosti uvedené v§ 37 odst. 2 správního řádu a 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. 

Adresa pro doručení rozkladu: Ministerstvo vnitra 
pošt. schr. 21/0BVV 
170 34 Praha 7 

V Praze dne 11 -07- 2013 

JUDr. Helena Tomková 
ředitelka 

odboru bezpečnostního výzkumu a policejního 
vzdělávání Ministerstva vnitra 

J /"------/ 
v z. '~etr Schreyer 

Účastník řízení: 
Ing. Jiří Rulc, nar. 18. listopadu 1957, trvale bytem Skřivánčí kámen 556/1, 460 01 Liberec 4 

Vypraveno dne: 15 -07- 2013 
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