
ČPSrÁ REPUBLIKA

Předseda zkušební komise: ____________.It1g..J_ťí_Š__izl$g________....___.

(jméno, poprípadě jména, příjmení, případny akademicbý titul a vědecká hodnost)

autorizovanáýzickáosobasautorizací Čísloautorizace.._______L5_5.2915.......

/ nebo autoňzovaný zástupce autorizované podnikající ýzické nebo právnické osoby

Čes.ká.pele&,_z.§,p._o__.._RJ}§kÁ_29.4,2522_9_Dqbřip.hp..yi -cp"..!-5-5/_2}1_5 _____.._...._

Qméno, příjmení a číslo autorizace autorizované podnikajícífyzické osoby / nebo obchodnífirma nebo název,

sídlo a číslo autorizace autorizované pravnicke osoby)

s autorizací udělenou dne: .____]_P._6__ 2.9_!5 . pod spisovou značkou: MtQ_25_6_7__8l_!_5_/.3.!.399/1.8_3..

autorizujícím orgánem: .....____M_inisle.rsíyq_p_rur_n_ys_h_a_qbEhqdu______._______
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O ZISKANI PROFESNI KVALIFIKACE

Petr Nejedlý
i ;; ;;. p;i; íp;;i j ;; ;; ; p; i; ;; ; í ; i; i i, ;,y ; ú;; ;; ;ú ; ;, ; | ; ; ;;; ;i ; i ;; ;;;; ;

64110510459 Ústí nad Orlicí
(rodné číslo, byloJi přiděleno, jinak datum narození, a místo narození)

vykonal(a) dne ._.__...!.5..!.?.,2015 ..._ v.____.___H_p_Ťmart_q_vě Městqr....

před zkušební komisí úspěšně zkoušku

podle § 18 zakona ě.17912006 Sb., o ověřování auznávání qýsledků dalšího vzďěIáváni

a o změně některých zi/r.on.ů (zíkon o uznávání výsledků dalšího vzďělávání),
ve znění zákonač. 53l20I2 Sb.

L získal(a) profesní kvalifikaci:

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

(nazev a číselné označení (kód) profesní kvalifikace)



Složení zkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace 2l3 ělenové:

a) předseda

b) daší člen / 2 členové zkušební komise:

___. .-. lqs._Alqš_P_rgkp_p__e_q

.155/.2_gl5 ._

Získaná profesní kvalifftace se týká těchto povolání:

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

_._..Qrj.q.$l"a,p.9.y_.l9gi§J.ativ.ě,_.+p.rmágb_a_gp.ríl_fikap_i-y-pb-.lgsji.iqst-alap_e__§_o__u_§_tgy__§.t-gp.elnými.

.._ě.e.rp.ad.ly..a._mš_lkýe_h_g9at-9ry-É.híg_hsystémů-

-_.--_Qri-e.nlap.E.y.p.{aygdg_ni.tEpelný-qh-ěerp.ad_el--__

__ _Qriq.rrlap.e_y__ě.innp_ sl_i_lpp__e.hé_ltp _ě_e_r_padla

vÝoočtv soustav s teoelnÝm čemadlem

-_--Instalag,e-_§_o__u_§lgy-s.tppphýmiěff padly

......Ú-*ZUe.-4_gpl?]ry_§-o-_u-§lay..s_t-epe!nými.ěerpadly

Odpovídající úroveň Ewopského rámce kvalifikací (EQF)
Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) ____ _ 4

V ________H.e.ř.mg.lp..v_ě._M.ěs.tgi_____ dne ____J_5_._12_.ZQ1_5__.._._

(místo a datumvydání osvědčení)

(podl Ísedy zkušební komise)

Česká peleta, z.s.p.o.

R_uská_ _2 94_ 25.??9 D p.bj.igh.qyipe. 
_ _ _ _ _. Č islo autorizace fl / 2a! 5 . _..

(jméno, příjmení autorizovanéfyzické osoby nebo obchodnífirma tlebo nazev a sídlo
aut or iz ov ané pr av nické o s oby)

-peteta, 
\

W;

vvužití seotermálních zdroiů oro teoelná čemadla


