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OSVEDCENI
O ZISKANI PROFESNI KVALIFIKACE

Jakub pLÍsKA
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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 auznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně někteqých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdélávání),

ve znění zákona č, 5312012 Sb.

a získat(a) profesní kvalifikaci:

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-

lnázev a číselné ;;*'";Y);a iiáisi/ ňatíucel



Složenízkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace: 2l3 členové

a) předseda Jiří Kalina

b) daší é|en t 2členové zkušební komise
ing. MichalBroum
12312015

Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolání:

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly
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tepelného čerpadla. Výpoč§ soustav s tepelným čerpadlem. Insta|ace soustav s tepelnými čerpadly
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Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF)

Corresponding level of the European Qualifications Framework

Praze dne l0.3.2016

(mísío a dalun rydání osvědčení)

(poďpispředsefu
REGULUSspol.sr.o.

Do koutů 189713,14300 Praha 4 Čislo autorizace: 12312015

(1méno, přtlmeni aulorizované,lýzícke osoby neóo obcllodnífrma nebo název
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