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Předseda zkušebníkomise:

lng.

Ja

roslav Schón

(jména' papřípadé J,néna, příjmení, případn!

autorizovaná fyz7cká osoba s
nebo

autofízací

akaderuck! tiful a uědeckó hadl1asÍ)

Čís1oautorizace

autorizovaný zástuPce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby

l

Hospodářská komora ČeskérepubIiky, Freyova 27/82, Praha 9, 10206l70lo33oo131'1'
(abchodní frma nebo nÓzeu, sídlo a dslo aulariza.e aulorjzoÚané osÓba)

s autorízací udělenou

dne: 18.3.2010

autorizu.iícímorgánem:

značkou: 10206/10/03300/31!

pod spisovou

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OSVEDCENI
o ZÍsKANÍPRoFESNÍ KVALIFIKACE
lng, Pave! oĚo1č

(iméno, popřípadě jména, a Příjmení a připadnÚ

dkade ickÚ

nfuI a vědecká hodnost)

7603L2/5761, Zóbřeh no Morově

todné číslo,bgla-lí přiděLeno' jiaak dafum narazení, a místo flafuze1ú)

vyk

o n a I (a)

dne

6.

g-

2012 "';':r::!'

před zkušební komisí úspěšně

zko ušku

podle $ 18 zákona č. 179 l2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšiho vzdělávání
a o změně některých zákonťs. (zákon o uznáváni wýsledků dalšíhovzdělávání)'
ve znéni zákona č. 53/ 20 12 Sb.

a ziskal(a)

profesní

kvalif

ikaci:

Kominík _ Revizní technik spolinových cest, 36-024-H
(nózeÚ a čise|néoml1čení (kÓd) díIěí kualiÍkace)

SloŽení zkušební komise, která ověřovala dosaŽení proíesníkvaliílkace: 2l3 členové:
a)

předseda

lng. Jaroslav Schórr

b)

dalšíčlen l 2 ó|enové zkušební komise:

Ing. František

Jiřík

Emil Morávek

Ziskaná profesní kvďifrkace se týká těchto povolání:
Kominík

DrŽite1(ka) tohoto osvědčení prokázď(a) tyto odborné znalosti:
a \ entilačníchpruduclrů.

Prokázání znalostí
lsu a norem
stavbu a
spotřebičůpaliv.
Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci
Náwh a výpočet spalinové cesty.
Provozní kontrola a zkoušeníspalinových ceSt.
Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů.
Provedení výchozí revize.

rovanl

odpovídajícíúroveň Evropského rárnce kvďiíikací (EQF)
Corresponding 1eve1 of the European QuďiÍications Framework (EQF)
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Praze

(mÍsto a dafum Úldaní osuědčení)
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Hospodářská korrrora Českérepubliky
Freyova27l82, Praha 9

(jméno' příjmení a č:islo autarízace autorizouané Ígzlcké osobg
ffina neba nózeu a sítllo autorizoÚané próunické osoba)

nebo obcrÓdní

L.S.

