Dátum doručenia žiadosti: 29. 05. 2018
Profesijný životopis
Meno a priezvisko, tituly:

Ludvík JUŘÍČEK, doc. Ing. Ph.D.

Dátum a miesto narodenia:

1954, Bruntál
1983 – akademický titul Ing. ve studijním oboru Výzbrojně
technickém, ve specializaci Zbraně a munice na Fakultě
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Ústav bezpečnosti, VŠKE, a.s. Brno (Zbraně a munice,
Balistika palné zbraně, Základy bezpečnostních
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