MINISTERSTVO OBRANY
MINISTRY OF DEFENCE

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

OSVĚDČENÍ K ČINNOSTEM
APPROVAL CERTIFICATE

Č. I No. MAA 009
Tímto se na : základě § 35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona
č . 147/2010-Sb.
This certifies ori the basis of compliance with the Czech Republic Armed Forces Act, No. 219/1999, § 35n.
osvědčuje
appro~~s ~

, .

se sídle·m· ' · .
whose busi[les:s address is
pracoviště

workplace
jako' organizace schválená
as an approved o.rganization

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFKACI, a.s.
třída

Tomáše Bati 299, Louky, 763 02, Zlín

ITC, a.s. zkušební
Uherské Hradiště

laboratoř

elektrických

výrobků,

Sokolovská 573, 686 01,

ke zkouškám vojenské letecké techniky
fór testing of military aircraft products

Podmínky ~'.°"': conditions :
1. Os1iědčen(je omezeno na rozsah činnosti a typy nebo druhy výrobků uvedených v bodu 6 .přílohy· tohoto
osvěďčení. · ·
This Certificate is liniited to the scope of the activities and to the types and/or to the sorts of articles listed in 6,
Annex to the Approval Certifcate.
2. DržiteJ· Ol?liěqčení provádí činnost za podmínek a v souladu s dokumenty, které schválilo Ministerstvo obrany
Čěs.ké. Í,ěRÚpliky při vydání Osvědčení.
T~e GertifiGate holder shall perform these activities according to conditions and documents approved by the
MinistrY:.of DEifence of the Czech Republic when issuing this Approval Certificate.
3. Drží.tel qsy~d~e'ní je povinen dodržovat podmínky pro provoz, stanovené Ministerstvem obrany České republiky.
Certifi~~t~ ~older .shall comply with the Operational Conditions laid down by the Ministry ofDefence of the Czech
Republic> ·· · · ·
4. OsvěoČehí jé platné, dokud se jej jmenovaný nevzdá, dokud není Ministerstvem obrany české republiky jeho
platnbsl poz~·stavena, odvolána nebo ukončena, dokud neuplyne doba jeho platnosti stanovená Ministerstvem
obra11y česki§ republiky, nebo dokud se nezmění místo nebo obor činnosti, pro něž bylo osvědčení vydáno . Toto
os:Veďčerfíje - nepřenosné.
The~ Ce'ftificafe: is valid until surrendered by the holder, suspended, revoked or a termination date otherwise

establjshed . by .the Ministry of Detence of the Czech Republic until the time of the validity elapses, or until the
loca:tion.:or thé branch of the activity, for which the Approval Certificate was issued, is changed . This certificate is
not tranSf$rabie'.

. . " .2018-11-19
Datum vydá[lí:- Dale of issue
(rr~mm-dd) ~- (yy-mm-dd)

5.

Podmínky M ú1isterstva obrany České republiky
Conditions ofthe Ministry ofDefence ofthe Czech Republic

v „Pfo učc e zkušebny zkušební
M".
Defined in the „Př íru čce zkušebny zkušební
výrobků - M".
Uvedeny

labo ratoře

Potvrzení

elektrických

výrobků -

6.

laboratoře

elektrických

Rozsah činnosti
Scope of work

Potvrzení
Signature

Dlepřílohyč.

1 vyhláškyč. 15 4/2011 Sb.:
vojenské letadlové části nebo zařízení bod 4„ 5. a 7.
In accordance with amendment of Decree No. 154/2011 Col!.:
parts/appliances ofthe military aviation technology Item 4„ 5. and 7.

19 -11- 20'18

7.

Platnost osvědčení
Validity ofC of A

Do 2023-11-30

Until 2023-11-30

