
,ža/- ^Alpkiffidi;h CENTRUMo,

ALPTREND CENTRUM s.r.o.
červencová 154,541 01 TRUTNOV

vzdělávací rekvalifikačn í zaíízení akreditované MšMT
Training and Re-Qualiíication Cenlre accredited by the

Ministry of Education, Youth and Sport of the CR

os,lĚDCu^tI
CE,KíIrICgíE

o absolvování školení a přezkoušení zaměstnanců z předpisů BOZP, se zaměřením na
práci ve výŠkách a nad volnou hloubkou, dle zákona č. 26212006 Sb. a zákona
Č.309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV é. 362I2a05 Sb., včetně přílohy, směrnice
Evropského parlamentu č. 2Oa9l104/ES, platných ČsN erq a návodů k použití oopp
a zařízení používané k ochraně proti pádu.
of completing the training course and passing the examination on health and safety provisions at work, especia|ly
at work on high construction sites and sites above Ťree space according to the Act No. 26212006 Coll, (Co|lection
oí Laws oí the Czech Republic), Act No. 309/2006 Col|., Government Decree No, 591i2006 Coll,, Government
Decree No. 362/2005 Coll., inc|uding the S_chedu|e, as amended by Directive 2009/104/EC of the European
Parliament, according to the Czech Norms ČSn rru and service instructions for means for personal protection
and safety at work and fall protection equipment.

Jméno a příjmení :
First name and last name

Datum narození
Date of birth

Zaměstnavate] :

Employer

Školení a ověření znatostí provedl;
The training program and the examination were

ťcmáš Kn j {

14.ů7.1987

osýČ

rried out by:

Jmenovaný absolvoval periodické odborné školeni, včetně ověření znalosti testem,
z předpisŮ bezpečnosti a ochrany zdravi při práci se zaměřením na práci ve výškách

a nad volnou hloubkou.
The above mentioned person attended and completed the periodicalspecialtraining program

including successful passing the written exam on health and saíety provisions at work, especially at
work on high sites and above free space

Školení a ověření znalostí proběhlo v souladu s osnovamiškolení bezpečnosti
a ochrany zdlavi při práci.

The training course and examination oí the knowledge took place in accordance with the curriculum
for occupational safety and health training program,

Osvědčení o odborné způsob1losti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou má platnost,l2 měsíců
ode dne vydání,

The certiílcate of proíessional competence for works on high sites and above free space is valid 12 months from
lhe issue date,

k Matějka
instruktor BOZP,

Trutnov i7 . února 2a16s
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tutor for Health and Safety Protection at l.§llt-l§98 U i?-2lll10§l,

www.alptrend.cz.


