
Přtdscda zkušcbnÍ konise:

čBsrÁ REPUBLIKA
Ev. č.: MPo-| 501830/23-099-M

ing Pavel Dufek
(néno, popřtpadějnéna ]sřtJnteni pt,Ípadq, akademica /in/ a vědecká hodnosÍ)

autorizovaná ýickó oloba s autorizrcÍ Číslo autorizace 121/2015

/ nebo autorimvaný zástupce antorimvané podnitajÍcí ýic}é nebo pldvnic}é omby
R E G U L U S spo|. s r.o., Do koutů 1 897/3' 14300 Praha 4, |2I 120|5

-- . 
6néno' pii1ňenÍ a ti"/" .tto,i,acě aiiiiiizo,";i i;bir"ji;i,;i;Íé óiiij'; ;;,o oo,,,,,,,,," nebo ntjžti.

síd/o a číslo autorizace au/orizowné p.ávnícu osoó7)
s autorizací udělenou dne: 29.4.2015 pod spisovou znaěkou: MPo |67691151313001477
autorizujícím orgrí'nem: Ministerstvo prumyslu a obchodu

VV'

OSVEDCENI
O ZISKANI PROFESNI KVALIFIKACE

Miloš ERON
-- 

iiiii.iiiiiioieiia,o a p,ryneni a p.tpadny iicaentcb. iini/ á t:iáiiii ňai,ii

570822/0738,Daěice
( odné čís/o, by/o-/i pri&ž/eno, ji,,at da|um zarozeni a mfslo narození)

j

vykon.l(r) dne 9.7.2015 v Praze

před zkušební komisí úrpělně zkoulku

podle $ | 8 zákon a ě. 1?9/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně někteých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

ve znění zákona č. 53/2012 sb.

t  získat(a) Prof € sní kYt l i f ikaci:

(ruizer a ěíselné označení (kód) prortsní rtvaltfkace)



SlďrnÍ z|ořební komirg která ověřovala dosažení profesní kvalifik ace: 2/3 č|enové

a) předseda ing Pavel Dufek

b) da|ší člen / 2 ělenové ztušební komire
Jiří Kalina
t2t/2015

Získaná profesní kvalifikace se ýká těchto povo|íní:

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) ýto odborné způrobihlúi:
ott-"Í*: Y" l:-gj:tnti.v!' 1certir*$ctt 1 19.umt* 19.1m19tÍ9n sou.stavár.h. o entace v solámích
tepe|ných kolékóiéóh. oň;d;; 

' 
;ó|ámích iérmický;h sil.taváótr.'Ýý|óery soiami;h i;'.i;ký;h-

sóu$a". inshi;;..ůdl'M ;:iŇji ;ó]á-i:

odpovídající úroveň Evropského rrfunce kvaliíikace (EQF)

Conesponding level of the European Qualifications Framework

Ptaze dne 9.7.2015
(mís|o a datun, v2diní osvěděení')

(podprs piedsed,
REGULUSsool.sr.o.

Do koutů 1897/3, l4300 Praha 4 Číslo autorizace: l2tl20l5

Úménq př,men/ aulorizované1Jzick osoó1l nebo obchodnl1lirma nebo n<izev
a síd/o aulorizované pr<ivnictz osob1,)

sEvT - 49 999 9 B.N.B. 457 2015


