
 

CERTIFIKÁT 
 

 

Manažer správy dokumentů: 

Konsultant 
 
 
Tento certifikát potvrzuje, že 
 

Michal MAREC st. 
 
 
splnil všechna kvalifikační kritéria a požadavky a byl uznán personální 
certifikační komisí IPSD jako ověřená osoba oprávněná poskytovat 
konsultační služby v oblasti správy dokumentů a vedení spisové 
služby v rozsahu vzdělávacího programu akreditovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Bezouška, president 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

 
 
Identifikační číslo certifikátu: 
93310-1901-363 
Datum certifikace: 
16. prosince 2019 
Datum platnosti certifikátu do: 
31. prosince 2020 
 
 
 
Vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Institut pro správu dokumentů, z.s., žádnou jinou odpovědnost 
než ke klientovi, a to pouze v rozsahu upraveném platnou smlouvou. 



 

CERTIFIKÁT 
 

 

Manažer správy dokumentů: 

Konsultant 
 
 
Tento certifikát potvrzuje, že 
 

Michal MAREC ml. 
 
 
splnil všechna kvalifikační kritéria a požadavky a byl uznán personální 
certifikační komisí IPSD jako ověřená osoba oprávněná poskytovat 
konsultační služby v oblasti správy dokumentů a vedení spisové 
služby v rozsahu vzdělávacího programu akreditovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Bezouška, president 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

 
 
Identifikační číslo certifikátu: 
93310-1902-363 
Datum certifikace: 
16. prosince 2019 
Datum platnosti certifikátu do: 
31. prosince 2020 
 
 
 
Vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Institut pro správu dokumentů, z.s., žádnou jinou odpovědnost 
než ke klientovi, a to pouze v rozsahu upraveném platnou smlouvou. 



 

CERTIFIKÁT 
 

 

Manažer správy dokumentů: 

Konsultant 
 
 
Tento certifikát potvrzuje, že 
 

Michal NEDOROST 
 
 
splnil všechna kvalifikační kritéria a požadavky a byl uznán personální 
certifikační komisí IPSD jako ověřená osoba oprávněná poskytovat 
konsultační služby v oblasti správy dokumentů a vedení spisové 
služby v rozsahu vzdělávacího programu akreditovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Bezouška, president 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

 
 
Identifikační číslo certifikátu: 
93310-1903-363 
Datum certifikace: 
16. prosince 2019 
Datum platnosti certifikátu do: 
31. prosince 2020 
 
 
 
Vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Institut pro správu dokumentů, z.s., žádnou jinou odpovědnost 
než ke klientovi, a to pouze v rozsahu upraveném platnou smlouvou. 



 

CERTIFIKÁT 
 

 

Manažer správy dokumentů: 
Konsultant 
 
 
Tento certifikát potvrzuje, že 
 

Tomáš MAREČEK 
 
 
splnil všechna kvalifikační kritéria a požadavky a byl uznán personální 
certifikační komisí IPSD jako ověřená osoba oprávněná poskytovat 
konsultační služby v oblasti správy dokumentů a vedení spisové 
služby v rozsahu vzdělávacího programu akreditovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Bezouška, president 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

 
 
Identifikační číslo certifikátu: 
93310-1904-363 
Datum certifikace: 
16. prosince 2019 
Datum platnosti certifikátu do: 
31. prosince 2020 
 
 
 
Vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Institut pro správu dokumentů, z.s., žádnou jinou odpovědnost 
než ke klientovi, a to pouze v rozsahu upraveném platnou smlouvou. 
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