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cERTl Ft KÁT zPŮsoBl LosTl

poř. č.: 1387

osvědČující odbornou způsobilost podle zásad stanovených Čsru rru lSo/lEc 17024''2013 a vydaný

na zartáde Zápisu o provedeném ověřenÍ znalostí (test + ústní část zkouŠky) ev č.. P-021l18l1

ze dne 24.ledna 2018 Pro

Jmeno Robert KUBíČrx

datum narození 15. února 1973

pro funkci odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik -

zkušební komisař obsluhy (manipulačních)

motorových vozíků

rozsah: uveden v příloze tohoto Certifikátu, která je jeho nedílnou
součástí

PoŽadavky na znalosti jsou u'ledeny v certifikaČním schématu (ZKoMV, vydání 1'.13.11'2015)

a podmínky platnosti certifikátu 1sou uvedeny v jeho příloze.

Platnost certifikátu do 24. ledna 2021

Tento ce rtifikát ie nepře nv a le urcen ze Dro osobu . na ieiiŽ iméno ie vvdán!

a-:
V Brně dne 24. ledna 2018 { r/}

\ .v.
lng. Jaroslav RůŽička

zástupce vedoucího certifikačního orgánu

stroiíÍenský zkušební 424l56b,521 oo Břno, česká řepub|ika
Engineering Test lnstilute, public enterprise, Hudcova 424l56b,62Í 00 Brno, czech Republic
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Ev.č': P-021/18/4

pŘíloHA cERTlFlKÁTU zPŮsoBlLosTl

pro funkci

poř. č.: 1387

odborný znalec bezpeěnosti práce a prevence rizik'

zkušební komisař obsluhy (manipulačních) motorových vozíků

v rozsahu dlepožadavkůinterníhopředpisucertifikačníhoorgánuproceÉiÍikaci
osob č. ZKoMV:2015

pro: Robert KuBiČex

datum narozenÍ: 15. února 1973

Podmínky platnosti:

DrŽitel Certifikátu způsobilosti'

a) povede záznamy o jakékoli stíŽnosti, které na něho b-udou Vzneseny v rámci prováděných

činností, s ohledem na rozsah půsoonosri uvedený v příloze Certifikátu a informace o nich

poskytne CoP do 1 měsÍce od podání stíŽnosti'

b) minimálně 1 krát za dobu platnosti Certifikátu (nejdřÍve '1 rok od jeho vydání, nejpozději do dvou let
-' 

p" 
"voá.í) 

podá cóp intormace o své Činnosti formou vyplněného dotazníku,

c)do1měsíceoznámíCoPjakoukolizměnuvdatech'uvedenýchnaCertifikátu'

d)budeaktivněspolupracovatspracovníkyCoPpřiprováděnídozoru,

e) bude pouŽÍvat razítko odborný znalec bezpečnosti q1áce a prevence rizik.- zkuŠebnÍ komisař

obsluhy (manipulaČni"n) mo1orouýóh vozíků dle ůydaného Metodického pokynu č' 1 '312016'

f) Číslo razítka 1e 172212018
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stoírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424I56b,62100 Brno, ěeská republika
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