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Společenstvo kominíkůčeskérepubliky
Začleněnéa autorizované společenstvo č. O2Ol2/2430/20t0 - Hospodářské komory čn
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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

