
Office:

Přemyslovců 55, Ostrava
Senovážné nám. 9, České Budějovice

GSM:

+420 777 842 221
+420 608 631 390

VoIP & e-mail:

SKYPE: pyrokontrol
pyrokontrol@pyrokontrol.cz

Web & social networks:

www.pyrokontrol.cz
https://www.facebook.com/Pyrokontrol

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 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 

OSVĚDČENÍOSVĚDČENÍ
ve smyslu §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, odborně způsobilé osoby k provádění odborných inspekcí ve smyslu ČSN EN 15 635ve smyslu §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, odborně způsobilé osoby k provádění odborných inspekcí ve smyslu ČSN EN 15 635

Právoplatným držitelem osvědčení je panPrávoplatným držitelem osvědčení je pan

Václav BRYNYCHVáclav BRYNYCH
KB assembly, s.r.o.KB assembly, s.r.o., IČO: 04126416,, IČO: 04126416,

Sídlo společnostiSídlo společnosti,, Teplého 2688, 530 02  Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2688, 530 02  Pardubice – Zelené Předměstí,
inspekce regálů,inspekce regálů,  jednatel společnosti, inspekční technikjednatel společnosti, inspekční technik

Osnova kurzu:Osnova kurzu:

9:009:00 úvod do technických zařízeníúvod do technických zařízení 12:3012:30 místní provozní bezpečnostní předpisy podle NV č. 378/2001 Sb. místní provozní bezpečnostní předpisy podle NV č. 378/2001 Sb. 

9:309:30 průvodní dokumentace regálů, statické výpočty a dynamické zátěžové zkouškyprůvodní dokumentace regálů, statické výpočty a dynamické zátěžové zkoušky 13:0013:00 manipulace s materiálem a ekologická likvidace regálůmanipulace s materiálem a ekologická likvidace regálů

11:0011:00 provozní dokumentace regálů, provádění pravidelných kontrol a zátěžových zkoušek při provozu regálůprovozní dokumentace regálů, provádění pravidelných kontrol a zátěžových zkoušek při provozu regálů 13:3013:30 diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačůdiskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů

Znalosti výše jmenovaného byly dne Znalosti výše jmenovaného byly dne 2.6.2022 2.6.2022 klasifikovány jakoklasifikovány jako

VYHOVUJÍCÍVYHOVUJÍCÍ
Osvědčení je platné do Osvědčení je platné do června 2024června 2024

Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.
◦◦ 1. místopředsedkyně sekce BOZP a PO,1. místopředsedkyně sekce BOZP a PO,

Komory soudních znalců ČRKomory soudních znalců ČR

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

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

Evidenční číslo osvědčení: Evidenční číslo osvědčení: PYROKONTROL/0977/REG/2022PYROKONTROL/0977/REG/2022 Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBAIng. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA
◦◦ soudní znalec v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany soudní znalec v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany 

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

◦◦ koordinátor BOZP na stavbáchkoordinátor BOZP na stavbách

◦◦ revizní technik vyhrazených elektrických zařízení E2/Arevizní 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-upupon 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

CERTIFICATECERTIFICATE
 within the meaning of Art. 12 of the Directive 89/391/EEC, for competent person to perform technical inspections according to EN 15635 within the meaning of Art. 12 of the Directive 89/391/EEC, for competent person to perform technical inspections according to EN 15635

The rightful holder of the certificateThe rightful holder of the certificate

Václav BRYNYCHVáclav BRYNYCH
KB assembly, s.r.o.KB assembly, s.r.o., IDN: 04126416,, IDN: 04126416,

The company headquartersThe company headquarters,, Teplého 2688, 530 02  Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2688, 530 02  Pardubice – Zelené Předměstí,
Inspection of shelves,Inspection of shelves,  Company executive, inspection technicianCompany executive, inspection technician

Course Outline:Course Outline:

9:009:00 Introduction to technical equipmentIntroduction to technical equipment 12:3012:30 local operating safety regulations in accordance od Directive 2009/104/EC local operating safety regulations in accordance od Directive 2009/104/EC 

9:309:30 documentation from manufacturers of shelves, static calculations and dynamic load testsdocumentation from manufacturers of shelves, static calculations and dynamic load tests 13:0013:00 material handling and ecological disposal of shelvesmaterial handling and ecological disposal of shelves

11:0011:00 operational documentation shelves, regular inspections and load tests during operation of shelvesoperational documentation shelves, regular inspections and load tests during operation of shelves 13:3013:30 discussions, practical experience of a court expert, questions from the audiencediscussions, practical experience of a court expert, questions from the audience

Knowledge of the above-mentioned was Knowledge of the above-mentioned was 2.6.2022 2.6.2022 classified asclassified as

SATISFACTORYSATISFACTORY
Certificate is valid until Certificate is valid until June 2024June 2024

Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M.
◦◦ 1st Deputy section work safety, Czech Chamber of court experts1st Deputy section work safety, Czech Chamber of court experts

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

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

Registration Certificate Number: Registration Certificate Number: PYROKONTROL/0977/REG/2022PYROKONTROL/0977/REG/2022 Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBAIng. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA
◦◦ court expert in the field of occupational safety, fire protectioncourt expert in the field of occupational safety, fire protection

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

◦◦ OHS coordinator on construction sitesOHS coordinator on construction sites

◦◦ inspector dedicated electrical equipment E2Ainspector dedicated electrical equipment E2A
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