
ČBSrÁ REPUBLIKA
Ev. č. : MP1_| 600817 123-099 -M

(méno, popřtpadějména, přymení přtpadn1' akademica lihtl a vědechí hodnosl)
autorizovaná fyzicM osoba s autorizací Čislo autorizace 12112015

/ nebo autorizovaný ástupce autorizované podnikajícíffické nebo prdvnické osoby

R E G U L U S spol. s r.o., Do koutů 189713, l4300 Praha 4, 121/2015
(lnani iiiěii, }iili i,,iáiáii i,iiiiiá,áia i"i;lújl;/íiiiia oio,bj, iii;ó iliiiá,ifu:n;;;hó ;i;;,.,

sídlo a číslo aaíonzace aúortzotané pl,rfunicke osoby)

s autorizací udělenou dne: 29.4.2015 pod spisovou značkou: MPO l6769l15l3l300l477
autorizujícím orgánem: MlňiiiéiŠivó průmyslu a obchodu

VVf

OSVEDCENI
O ZÍSrÁNÍ PnOPESNÍ KVALIFIKACE

Jakub pLÍsKA
i;i;;, ii;pilpaiij;á;. i:p,i,y,iá,/)ipipiiil;úi;;;l;b| iii;/j;;ii;,ú i;áii;;'

9Á22al4090, Brno
l;:;i;; eiitá iiiá-iiiiůatáiá jl,ái)iti. ii,'ůiii á i/,l, iá,i:iiii

vykonal(a) dne 10.3.2016 v Praze

před zkušební komisí ú s p ěš n ě z ko uš ku

podle § 18 zákona č. 17912006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdélávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

ve zněni zákona č. 5312012 Sb.

a získal(a) profesní kvalifikaci:

Instalatér solárních termických soustav (23 -099 -lllt)
(názet,a číselné označení (kód) pro/esní haltfikace)



§ložení zkušební komise,

a) předseda

b) da§í člen / 2 členové zkušební komise

která ověřovala dosažení profesní kvalifikace: 2l3 členové

Jiří Kalina

ing. Michal Broum
l21l20l5

Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolání:

Držite l (ka) tohoto o svědč ení pr okázal(a) §.to odborné zpŮsobilosti:

Orientace v |9si9lativ9 a certlma9i9tt 1 p.]!rni9n,|9rmi9§_9h soustavách, O_rientace v so]árnich

tepelných kolektorech. Orientace v solámích termických soustavách. Výpočťy solárních termických

Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF)

Corresponding level of the European Qua|ifications Framework €Qr)-;fiŇ*;",,,n_r--\_ 4

/',, f,--. a_._, 
o*'\

(mísío a daíun tydání osvědčent) \l, \ ], i . ,/ .:, l
Á i. }.u' ;:, /
(^.4nť*

(p odp ts p ře ds eaý z fr uše b n í k o m ise)
REGULUSspol.sr.o.

Do koutů 1897|3| l+300P_raha 4 Číslo autorizace: 12l|Z0l5

(J mé no, přq men í autol 
T:tr:ť;l:::::::! ;:::,,,"í:!:;í,"- 

ne b o názeu

SEVT _ 49 999 9 B.N.B. 70I 2015


