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ROZHODNUTÍ 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985 
posoudilo žádost žadatele LESMA spol. s r.o., Pod Rozhlednou 1059/10, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 
64613186 ze dne 15.02.2021 o udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s 
§ 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 

 
uděluje akreditaci 

 
vzdělávacímu programu žadatele LESMA spol. s r.o., Pod Rozhlednou 1059/10, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 
64613186 pro tyto pracovní činnosti: 

1) Obsluha motorové pily (PK; v rozsahu 9 hodin teoretické výuky a 22 hodin praktické výuky) 
2) Obsluha křovinořezu (PK; v rozsahu 9 hodin teoretické výuky a 17 hodin praktické výuky) 

 
na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Odůvodnění 

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a vyhlášky 
č. 176/2009 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost žadatele k provádění 
rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace 
vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.  

 

mailto:posta@msmt.cz
http://www.msmt.cz/


 
 

 
 
 
 
 

tel. ústředna: +420 234 811 111 
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30  
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz 
www.msmt.cz 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání 
Oddělení dalšího vzdělávání 
Karmelitská 529/5, Malá Strana 
118 12 Praha 1 

 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu, 
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 a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 
 
 

Mgr. Monika Měšťanová 
vedoucí oddělení dalšího vzdělávání  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

LESMA spol. s r.o., Pod Rozhlednou 1059/10, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 64613186, e-mail: 
f.slepanek@centrum.cz, korespondenční adresa: Janáčkova 404, 793 11 Frýdlant nad Ostravicí 
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