
ČBSrÁ REPUBLIKA

Předseda zkušební komise: _____________hg._Jar__o__sla:r_F_p_ě_y_ář_________

(jméno, popřípadě jména, příjmení, případný al<ademicbý titul a vědecl<á hodnost)

autorizovanáfyzickáosoba s autorizací Číslo autorizace.___.____§!?_9_2._0_

/ nebo autorizovaný zr{stupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby

(inúno, příjmení a čísltl autoriiace alltorizovílné podnikající.fizické osoby, / nebo obchodní.finna nebo náiev,
sídlo a číslt, autoriltce autorizol,ané próvnické osobl,)

s autorizací udělenou dne: .I822.Q2Q pod spisovou značkou: }'4.PO 94§!6_1?Ql9l3l300/13ó9
autorizujícímorgánem: Minis!_ar_§!_y.o_p_[uny§lu 4gbqhodu

VV.2

OSVEDCENI
O ZÍSKÁXÍ PnOFESNÍ KVALIFIKACE

Miloslav Polák

64062710244 Trutnov

vykonal(a) dne . . .1.8..3..?020_ v ________________ Naěeši_c.íqh_..._._...... _ .

před zkušební komisí úspěšně zkoušku

podle § 18 zákona č. 11912006 Sb., o ověřování auznávání výsledkťr dalšího vzděIávání
a o změně něktených zákonů (zákorr o uznávání výsledků dalšího vzdělávárrí),

ve znění zákona č, 53/2012 Sb.

a získat(a) profesní kvalifikaci:
Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

(ná:ey a číseltté o:nat|ettí (kód) pro.fe sní h,alifikace)

(jtttétttl, popřťpadě jnútut, a příjmení tt případný, akadetniclq, titul a věclecká hodnost)

(rodné číslo, bylo-\i pt'iděleno, jittttk datum narozettí, a místtl turoietú)

Thermona
Psací stroj
                    



Složení zkušební komise, která ověřovala dosažení profesní kvalifikace 213 č|enové:

a) předseda

b) další člen / 2 členové zkušební komise:

.Ing,_ALe_š_P.r_o_kp_p_e__c____________________

§1.2_Q.?Q..

Získanáprot'esní kvalifikace se týká těchto povolání:

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokrázal(a) tyto odborné způsobilosti:
.. _9._rien!a_c9 y lqgislatiyě a _c_e{ifika_cíqh y s__o_ lárníqli termiqkýEh.s.o.u§tayáqb

.___._...__.Q..rign!a9._e.._v..§_qlá_rníqh.!pp_e1_!ý_q.tl..kqlektqr_q§h_________

_______.___.-o--tien!.aq_e_.y_§_qláruí_qlr_lendgk_ýgh.s__ogs_tp_y_ápb.

. - . - Yýp p-ě-ty 
_ s-_ola{ní.qh. termi p_ký qh_ s_,o.ttst_a.v_

_____.--_.--Ins_ta_lae.9,..ú.d.ržba_a__§§_ryi§__§plfuníe_h_t_e_mt_.E_ký.q-b--§pu-§tay

Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikaií (EQF)
Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) ______________.4.

V _ _Na_č.q.šiqíqh _ dne !_0_.3.2_QZ0
(ntísío u datum vydání osl,ědčettí)

zkušební konlise)

PROPULS SOLAR s.r.o.

Naěešj.c..e_.3,..5.3.8.03.Nač.e.šl.qp............_.. Číslo autorizace §!292_8 .

(jméno, příjlltení autot,iiol,ané fl,zic,ké rlsobl, nebo obchoclní.fitttta ttebo ná:el, a sídlo
u ulo ň 9l,an é p rávt i cké os rlbl, )

B.N.B. 13 2020
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SEVT _ 49 9o9 o |/2o


