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Pozice

1. statutární zástupce ředitele podniku

VZDĚLÁNÍ A KURZY
1992 - 1996

Střední průmyslová škola stavební Děčín, obor: pozemní stavby

1996 - 2002

České vysoké učení technické v Praze, magisterské studium v prezenční formě, obor: pozemní
stavby a konstrukce

2002 - 2007

České vysoké učení technické v Praze, doktorské studium na katedře materiálového inženýrství
a chemie v prezenční formě s přechodem na kombinovanou formu v roce 2003, obor: pozemní
stavby

2006

GRADUA-CEGOS, s. r. o., kurz k certifikaci auditora/manažera systému managementu kvality

2006

GRADUA-CEGOS, s. r. o., kurz k certifikace auditora systému/manažera environmentálního
managementu

2006

Aspect College Dublin, Ireland, angličtina

2009

Social Accountability International, kurz pro auditory systémů sociální odpovědnosti

2010

DTO CZ, s. r. o., kurz pro manažery se zaměřením na bezpečnost práce

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
od 1.2.2017
od 1. 1. 2016
2012 - 2015
od 21. 3. 2013
od 23. 11. 2011
od 1. 1. 2009
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Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., ředitel úseku inspekcí a diagnostiky
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., 1. statutární zástupce ředitele podniku
QUALIFORM, a.s. - organizačná zložka, vedúci organizačnej zložky
QUALIFORM Servisní s. r. o., jednatel
QUALIFORM, .a. s., předseda správní rady a.s.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., ředitel pobočky Teplice

2005 - 2008

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., asistent – zástupce ředitele pobočky Teplice

2003 - 2005

OSVČ Ing. Pavel Rubáš, R-PROJEKT; Architektonické a inženýrské činnosti a související
technické poradenství, technické zkoušky a analýzy - projektant

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VÝZNAMNÉ ODBORNÉ ČLÁNKY
A PUBLIKACE

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

VÝZKUMNÉ PROJEKTY
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Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru IP00 pozemní stavby č. 0401643
Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí SÚJB k vykonávaní činností zvláště důležitých
z hlediska radiační ochrany č. 424374
Soudní znalec v oboru stavebnictví jmenovaný Krajským soudem v Ústí nad Labem pro
specializaci stavební akustika, oslunění, denní a umělé osvětlení budov č. 03262154
Certifikovaný auditor systémů managementu kvality podle ISO 9001
Certifikovaný auditor systémů environmentálního managementu podle ISO 14001
Certifikovaný auditor systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
Certifikovaný auditor systémů sociální odpovědnosti podle SA 8000 a Social Fingerprints
Předseda Asociace akustiky českého stavebnictví
Člen technicko-normalizační komise č. 8 – Akustika
Člen technicko-normalizační komice č. 140 – Stavební sklo
Člen technicko-normalizační komice č. 141 – Železnice
Člen redakční rady časopisu Metrologie
Držitel platné bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu ve stupni „Důvěrné“
Autor více než čtyřiceti odborných článků v recenzovaných časopisech.
Více na www.linkedin.com/in/pavel-rubáš-09820254
1) Zařízení k testování akustických vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, Evropa 303177
Vydáno 16. května 2012
2) Univerzální zařízení pro vyměnitelné upevnění zkušebních rámů, Česká republika 20619
Vydáno 15. března 2010
3) Zařízení k zajištění stability uskladněných rámů pro zkušební vzorky, Česká republika 20574
Vydáno 8. června
4) Zařízení pro posun zkušební komory, Česká republika 25171
Vydáno 10. dubna 2012
Laboratorní testování stropní konstrukce s deskami Hurdis 2004 – 2006
Výzkumný úkol Fondu rozvoje vysokých škol , číslo projektu G1/1957.
Projekt zaměřen na zkušebnictví – dlouhodobé sledování modelové stavební konstrukce

