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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, jako správní
orgán věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), rozhodlo podle ustanovení
§ 29 odst. 2 zákona o úřednících
t a k t o:
obnovuje akreditaci
vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Příprava
na certifikaci projektového řízení IPMA B, C, D a NSK 63-006-N, 63-007-R,
63-008-T“
k žádosti vzdělávací instituce: POTIFOB, s.r.o., se sídlem: Urbánkova 894/15,
143 00 Praha – Modřany, IČ: 24302066, ze dne: 19. 4. 2017.
Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-296/2014.

Odůvodnění
Vzdělávací instituce splnila podmínky pro udělení akreditace podle ustanovení
§ 31 odst. 1 až 3 zákona o úřednících, na základě čehož bylo návrhu v plném
rozsahu vyhověno a ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se tak od odůvodnění upouští.
Vzdělávacímu programu bylo přiděleno nové číslo akreditace, neboť bylo
shledáno, že původní číslo akreditace neodpovídalo danému typu vzdělávání, tedy
vstupnímu vzdělávání v souladu s § 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), a že vzdělávací program svým obsahem
a zaměřením odpovídá průběžnému typu vzdělávání podle § 20 zákona
o úřednících.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k ministru vnitra ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím odboru bezpečnostního výzkumu
a vzdělávání Ministerstva vnitra (ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu).

otisk úředního razítka
JUDr. Petr Novák, Ph.D.
ředitel odboru

Rozdělovník:
1. POTIFOB, s.r.o., Praha – Modřany - DS: 94mc48g
2. Stejnopis zůstává součástí spisu uloženého u Ministerstva vnitra.

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Michaela Kačerová
tel. č.:
974 816 436
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