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podle § 18 zákona č. 17912006 Sb., o ověřování auznávání výsledků dalšíhovzdělávání
a o změně někteqých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšíhovzdélávání),
ve znění zákona č, 5312012 Sb.

a získat(a) profesní kvalifikaci:
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů(26-074lnázev a číselné;;*'";Y);a
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Složenízkušebníkomise, která ověřovala dosaženíprofesní kvalifikace: 2l3 členové
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dašíé|en t 2členovézkušebníkomise

Jiří Kalina

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
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tepelnými čerpadly
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tepelného čerpadla. Výpoč§ soustav s tepelným čerpadlem. Insta|ace soustav s tepelnými čerpadly
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Odpovídajícíúroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF)
Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF)
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