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ROZHODNUTÍ  
 
Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán státní správy, rozhodlo dle ustanovení § 67 odst. 1 a 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve 
věci žádosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, se sídlem Prokešovo náměstí 
1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 00100579 , o prodloužení autorizace podle 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání“), Sp. zn.: MK-S 15019/2021 KST podané dne 1. října 2021 takto: 
 
Ministerstvo kultury v tomto řízení, jehož jediným účastníkem je podle ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, se sídlem Prokešovo náměstí 
1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 00100579 a v souladu s ustanovením § 13 
odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání prodlužuje platnost autorizace na 
dobu pěti let žádosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, se sídlem Prokešovo 
náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 00100579, pro tyto níže uvedené 
profesní kvalifikace:  
 
 

Kód profesní 
kvalifikace 

Název profesní kvalifikace 

72-003-M Knihovník katalogizátor 
72-006-M Knihovník v přímých službách 
72-007-M Referenční knihovník 
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Odůvodnění: 
 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 1.10.2021 žádost o prodloužení platnosti autorizace 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro tyto profesní kvalifikace:  
knihovník katalogizátor, knihovník v přímých službách a referenční knihovník. 
 

Ministerstvo kultury 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 prodloužení 
platnosti 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 
autorizovaní zástupci. 

 
Ministerstvo kultury proto žádosti v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání v plném rozsahu vyhovělo a platnost autorizace žadateli 
prodloužilo, jak je shora ve výroku uvedeno. 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 správního řádu, podat ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení rozklad. Podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí nemá podle 
ustanovení § 152 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 85 odst. 2 správního řádu odkladný účinek. 
 Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem 
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. 
 Doručení písemnosti upravuje ustanovení § 23 a 24 správního řádu. Nebude-li adresát 
tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, 
jehož prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne rozhodnutí uložené 
rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo v provozovně poskytovatele poštovních služeb 
připraveno, považuje se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním 
dnem této lhůty. 
 Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje ustanovení § 17 zákona  
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů prostřednictvím 
datové schránky, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky 
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
 O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u 
Ministerstva kultury. 
 
 
 
 
 

 MgA. Marek Klimeš 
 Ministerský rada 
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