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OSVEDCENI
o ZÍSMNÍ pnopESNÍ KVALIFIKACE

Karel DRYÁK

podle $ 18 zákona č. 17912006 Sb', o ověřování a uznávání vysledků dalšího vzděláváni
a i změně některych zákonů (zákon u oznáváni výsledků dalšího vzdělávání),

ve znění zákona č. 53l20l2 sb.

' L získal(a) prof esní kvalif ikaci:

Kominík; Revizni t99hnik sp-atlpoých ce-st (36 024:H)
(ná:el' a číselné o:načení (tód) pro/ení t'nltfi/tace)



Slďeďz.kušebníkomise' kÍerá ověřovala dosaŽení profesní kvalifikace: 2/3 členové

a) přrcdseda Ing. Jaroslav Schón

b) další člen / 2 ělenové zkušební komise
Emil Morávek

|nq, F1an1iš9k Jiřik
l 0206/1 0/03300/3 I t

Ziskaná profesní kvalifikace se ýká těchto povoltfuí:

Kominík

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odbomé způeobilooti:

orientace ve stavebních v,ýkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů

3 venti|ač1í9h p-růdughů, P1okrízá1i1{ost{nŤedpisů a no1em pr9 s1avtg I Provoz
spalinoqých cest a připojování spotřebičů paliv' Posuzování návrhů na stavbu

a 1ekon9trukci sp-a|]novÝ9h 9e91, N_r{'yrh 1wno9et ;na|inové 9esty, P1ovo11i ko1!1o]a

a zkoušení spalinových cest. Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů. Provedení
výctróži révi;é

odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF)

Coneiponding level of the European Qualificatibns Framework (EQF)

Pyaze dne 5:12_2t013

(míslo a daÍurrl rydrÍní osvědčent)
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' (podpts předseaý :kušební

Hospodářská komora České
Freyova27l82

ra Ceské republiky

' 19000 Praha Císlo autorizace: IMP 0570

(1méno, přymení auÍot'i:ované1ý:icfré osoóy nebo qbchodnífrma neóo ná:et,
a sídlo auÍori:ované prch,nické osoby)
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Společenstvo kominíků české republiky
Začleněné a autorizované společenstvo č. O2Ol2/2430/20t0 - Hospodářské komory čn

lČ : 16193563, registrované n/lv Čn dne 18'03'1991 pod č'j. Vs/1-5857/91-R

potvzuje, že pan

Karel DRYÁK

rodné číslo:
evidenční číslo absolventa:

úspěšně vykonal dne:

730823177L7
M PO_2130007 5 / 36-024-H

5.12.2013

Národní zkoušku: kominík - revizní technik spalinoých cest

Úspěšným vykonóním zkouštry jmenovaný prokázal odbornou způsobilostv oblasti provádění revizí
spalinoých cest podle Nařízení vlódy č. 91/2010 sb. s 5, odstavec (1), písmeno c)

V Praze dne 5.72.2013

SpoIečenstvo komjníků ČR

Kafkova č. 8

160 00 Praha 6


