
CESKA REPUBLIKA

Předseda zkušební komise: .... . Ing'.Václav. Pecho
(j1?1áú, popýíp(ldě jméntl, příjrnení' pÍtxulný &kadenický tilul a ýědecká hodllosl)

autorizovaná fyzická osoba s autorizací Číslo autorizace. 1551?0!5 .

/ nebo autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby

Čcská.pplsti],-z.s.p'q., Rqs\é ?9.4. 252?9.Dp..b..řrq'hqyicq' 15512a 1 5
(j éno, příjfiení a číslo autori?/ke auÍoriaoyafié PoÍlnikající fJ?.ické osobJ / nebo obchodníJirma nebo ntÍz'ey,

sídlo a čísb aulorizace auíori?'oýa é próynické osoby)

s autorizací udělenou dne: !9''6'?9]5 _ pod spisovou značkou: y[Po 25íI8l!5l3l3001783
autorizu jícím orgánem: _........Mitt_is!pr.s!.y-o.p.{ůny.ql't!'4_pb-.sLtpdu

VV.2

OSVtrDCENI
O ZISKANI PROFESNI KVALIFIKACE

Daniel Spišák
(j]ne]lo, popřípadě jňént\ ll přÍjmení Lr PříPlí1t1ý .lkademický litul a yěÍ{ecká hodno'\l)

680515/0187. Bmo
(fod|1é číslo' bylo'li 7lřiděleno' jinak datu]n arození' a nlísro narození)

vykonal(a) dne ..-....2-.09-.20-20-.'-- .. v '.....'..K'-o''qtg!ci.!.4d.'Qr:|iqí'..'.

před zkušební komisí úspěšně zkoušku

podle $ i8 zákona č. 119/2006 Sb'' o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

ve znění zákona č' 53/2012 Sb.

a Získal(a) přofesní kvalifikaci:

InstaIatér SouStav s tepelnými čerpadly a mělkých geotemá1ních Systémů

(26-0'74-M)

rntzr, ,t lu lt,, utnu't n, rlat1, Prafesttt Av,tlifiLte



Složení zkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace: 2/3 čIenové.

a) předseda

b) další člen / 2 čIenové zkušební komise:

. ..lng. Pa.vclTill .

1551?415

Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolání:

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:
o.Ii9qlacs.y.19gi9l4Jiyě,.!9.r.!u4s_h..a..s.e.Íi'fjt4_c_-i_V_ -o!l4$.!i.il$.t?_l4E"9..squ.s!4y_'s.'!epel4ý4"li.-.._...

čemadlv a mělkich seotermálních svstémů

.....'... Q.risntac.s..Y.p|.o..Y.c.d.slj.tep-e..ln:.s.h..Č.crpadsl.....

.y. ýp.o'ěÍ..S.9"q_9.t_4.Y..q. !gpgllý.s'._ě.g'rp4dlsul

.Ins.!a.lap.e- lqu.S.ts:.-s..t-e_p_q.t'ýn!_ěgtp..ad_ry.

.'.'..."..."U.'držba.a.-op.rayy.!aq!.tal.$..t9p.9.1.4ý.mi.ěsp'.adly....'.

............Y:.užití.ggq!9!u'á]Í_Íq.h.zd'p'j.ů.p.tq.lppellé.ěstp..ad].q'..'.

odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF)
Coresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) ..............-4...........

V Kostelci nad orlicí dne 2.092020
(Íníslo a daíum v',-dóní osvědčení)

l,t*
(podpis předseó, zkušební komise)

Česká peleta, z.s.p.o.

Rusk42-94'?5Z?2 D...p.b.ř!chqyi.sg.''...'. Číslo autorizac e '.4L!2'9L5....''
(j éno, Příjn1e í autorizované fyzické o';oby nebo obchodníl'irma nebo fiózev a sídlo

a u í o r í zoý Í1 é p róýnic ké o s o by );'ůJ:
'".i"', 

u o''9:'


