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Společenstvo lromlaít<ů Českě repubtlk5r

Zač|eněné a autorizované společenstvo č' 020l2l243ot2o10 - Hospodářské komory ČR
lC : 16193563, registrované MV CR dne 18.03."l991 pod č.j. VS/1-5857/9'1-R

potvrzuje, že pan

Jarosfav
rodné číslo :

ev. číslo absolventa

ffi'rRÍK
550202t1811
: 036136-02412010

úspěšně vykonal dne27 'O8.2O10

IÝárodní zkoušku : komíník* revianí teehnik spďinovýcřr eest

Úspěšným vykonáním zkoušky jmenovaný prok€val odbornou způsobílost
v oblasti provádění revizí spalinových cest podle Nařízení v1ády č' 9Il2o1o
Sb. s 5, odstavec (1), písmeno c)

V Praze dne 27 .08.2010

$pcleÓens'll'o kcniniki ČR
Kaíkava č. t

160 {]l Praila 6



ČBsrÁ REPUBLIKA oru,rE'oio,roro

Předseda zkušební komise; lng. Jaroslav Schón
U4pno' Popnpoaě )nPno' pn|n"n,' pnpaang at od,nt.ru ntut a u"decka hodrÓ.li

autorizovaná fyzická osoba s autorizací Číslo autorizac l
/nebo autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby

(obchodní frrma nebo názeu, síálo a číslo autoržace autanzouané osaba)

s autorízací udělenou dne: 18: } ?010 pod spisovou značkou: +o?06ll0lo!3lo:p13t]

OSVEDCENI
o ZÍSKAivÍ nÍlČÍ KVALIFIKACE

Jaroslav PETRIK
(Jméno, PoPřípaáě inéna, a Příjmeni a případnÚ akademick! nful a údecká hodnast)

550202/1871, Šumperk
(rodné čísla, bulo li přiděleno' inak datufi narazení, @ místo narazení)

vykonal(a) dne 27.8.2010 v Proze

pŤed zkušební komisí úspěšné zko ušku

podle $ 18 Zákor.a ó. 179 l2006 Sb., o ověřování a .uznáYání výsledků dalŠího vzdělávání
a o zméné někteqi'ch zákonu (zákon o uznávání r4ýsledků dalšího vzdělávání),

a zis kal(a) dí1čí kvalif ikaci:

Kominík _ Revizní technik spalinových cest, 36-024-H
(nazeu a číselné onaěení (kód) díIči kua]irtkace)



Složení zkušební komise, která ověřovďa dosaŽení dílčí kvďiÍikace: 2/3 č1enové:

a) předseda Ing. Jaroslav Schón

b) další ěLetl- | 2 členové zkušební komise: Ing. František Jiřík

Jaroslav Fiala

Získaná dílčí kvďiÍikace se týká těchto povolání:

Kominík

DrŽitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné znalosti:

orientace ve stavebních ado čtení
a ventilačních
Prokázríní znalostí 1SU

Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci
Návrh a

koďovodů

vanl

Provozní kontrola a zkoušení cest.
Provádění tlakové a kouřové komínů.
Provedení vÝ chozi r evize'

Y Praze
(místo a datum vldání osvěděeni)

ťlFŘs i(4 É.9'_ 'o-

í-lW?
'z K3Ž..l-,eor,?i lť Hospodářská komora České republiky

(jnéno, příjmení a ěíslo autoÍizace autoÍizoucmé fuácké osoba
nebo obchodní fma nebo nózeu a sídlo autorizo1jdné Próvftické osob.q)

L. S.


