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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNíCH VĚcí
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 12801

Asociace techniků bezpečnosti práce
a požární ochrany České republiky
Sukova 49/4
60200 Brno

" ,~,
1000Kč:

V Praze dne 16. října 2013
Č.j.: 2013/65095 - 423/1

Rozhodnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor služeb trhu práce (dále jen "správní

orgán"), příslušný podle § 20 zákona-č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zďraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

k uděiení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace, obdržel žádost

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky,

občanské sdružení, (dále jen "účastník řízení") IČO: 135 83 701, se sídlem

Sukova 49/4, 60200 Brno, zastoupené Bc. Jaroslavem Urbánkem,

prezidentem, na prodloužení akreditace pro provádění zkoušek z odborné

způsobilosti fyzických osob k zajišťováni úkolů v prevenci rizik na dalších 10 let.

Žádost byla zaslána dopisem č.j. : 2013/65095 - 423/1 ze dne 8. 10. 2013.

Po posouzení této žádosti rozhodl správní orgán takto:

akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob

k zajišťování úkolů v prevenci rizik udělená žadateli rozhodnutím

správního orgánu č. j.: 2010/62043·- 52 ze dne 11.10.2010 na 3 roky, které

nabylo právní moci dnem 29. 10. 2010, se prodlužuje na dalších 10 let.
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Odůvodnění

Dopisem č.j.: 2013/65095 - 423/1 ze dne 8. 10. 2013 zaslala Asociace
techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, občanské
sdružení, IČO: 135 83 701, se sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno, zastoupené
Bc. Jaroslavem Urbánkem, prezidentem, žádost na prodloužení akreditace
pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování
úkolů v prevenci rizik. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost
účastníka řízení měla všechny náležitosti vyžadované zákonem a nařízením
vlády Č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti, a proto správní orgán podle ustanovení odst. 1, odst. 5
a odst. 6 § 20 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 správního řádu ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení rozklad ministru práce a sociálních věcí
prostřednictvím odboru služeb strhu práce, u kterého se rozklad podává. Lhůta
pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy
bylo toto nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí na poště.
Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek.
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JUDr. Jiří Vaňásek
ředitel odboru služeb trhu práce

oprávněná úřední osoba
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