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Vydává
na základě absolvování odborného kurzu v souladu s požadavky rámcové směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EHS a směrnic na ní navazujících

OSVĚDČENÍ
ve smyslu §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném zn ění, Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP
Právoplatným držitelem osvědčení je pan

Vladimír BALETKA
EGONA profit, s.r.o., IČO: 07181221,
07181221,
Provozovna Zlín,
Zlín, Na Honech III 4930, 760 05 Zlín,
vedení společnosti, jednatel společnosti

Osnova kurzu:
9:00 definice pojmů facility managementu dle řady norem ČSN EN 15 221-1 až 7

12:30 spolupráce s OIP, HZS, MŽP, MZD, kriminální policií, veřejnými institucemi
a trestně právní odpovědnost

9:30 souvislost prevence rizik dle zákoníku práce ve vztahu k facility managementu

13:00 strategické plány v oblasti BOZP, PO, ŽP, opatření při mimořádných situacích,
ověření získaných znalostí, diskuse

11:00 kontroly budov, technického zařízení budov, revize VTZ, kontroly manipulačních
prostředků a další VP PO a PBZ v rámci BOZP, PO a ŽP

13:30 předpokládané ukončení kurzu

Znalosti výše jmenovaného byly dne 1.4.2020 klasifikovány jako

VYHOVUJÍCÍ
Osvědčení je platné do 2022
Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.

◦

1. místopředsedkyně sekce BOZP a PO,
Komory soudních znalců ČR

◦

soudní znalkyně v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany
a nakládání s chemickými látkami a směsmi

◦

osoba odborně způsobilá v požární ochraně, prevenci rizik
a nakládání s chemickými látkami a směsmi

Evidenční číslo osvědčení: PYROKONTROL/0647/FMG/2020

Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA

◦

soudní znalec v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany

◦

osoba odborně způsobilá v požární ochraně, prevenci rizik
a nakládání s chemickými látkami a směsmi

◦

koordinátor BOZP na stavbách

◦

revizní technik vyhrazených elektrických zařízení E2/A
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Grant
upon the completion of a professional course consistent with the requirements of the Directive 89/391/EEC - OSH "Framework Directive" and Directives on the follow-up

CERTIFICATE
within the meaning of §103 of the Act no. 262/2006 Coll., the Labour Code, Facility management in relation to the duties of OSH and the environment
The rightful holder of the certificate

Vladimír BALETKA
EGONA profit, s.r.o., IČO: 07181221,
07181221,
Establishment Zlín,
Zlín, Na Honech III 4930, 760 05 Zlín,
company management, company executive

Course Outline:
9:00 Definitions of facility management according to a series of standards ČSN EN 15 221-1 to 7

12:30 cooperation with OIP, FRS, ME, MH, criminal police, public institutions and criminal
liability

9:30 correlation risk prevention, according to the Labor Code in relation to facility management

13:00 strategic plans in the area of OSH, environment, measures for emergency situations,
verification of acquired knowledge, debate

11:00 control of buildings, technical equipment of buildings, revision of DTE, checks of handling
devices, other fire protection devices and FSE within OSH, FP and the enviroment

13:30 the anticipated completion of the course

Knowledge of the above-mentioned was 1.4.2020 classified as

SATISFACTORY
Certificate is valid until 2022
Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.

◦

1st Deputy section work safety, Czech Chamber of court experts

◦
◦

Registration Certificate Number: PYROKONTROL/0647/FMG/2020

Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA

◦

court expert in the field of occupational safety, fire protection

court expert in the fields of occupational safety, fire protection
and the management of chemical substances and mixtures

◦

a person qualified in fire protection, risk prevention and the
management of chemical substances and mixtures

a person qualified in fire protection, risk prevention and the
management of chemical substances and mixtures

◦

OHS coordinator on construction sites

◦

inspector dedicated electrical equipment E2A

