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CZECH REPUBLIC
česxÁ REPUBLlKA

a member of the European Union
členský stát Evropské unie

COMBINED AI RWORTHINESS ORGANISATION CERTIFICATE
osVĚDčENÍ oRGANlzAcE LEToVÉ zPŮsoBllosTl s KoMBlNoVANÝMl PRÁVY

REFERENCE l Číslo osVĚDČEN[: CZ.CAo'0045

Pursuant to Regulation (EU) 201 B/1 139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 201 I on common rules in the field of civil aviation
and establishing a European Union Aviation Safety Agency and to Regulation (EU) No '132'112014 and subject to the conditions specified below,
the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies:

Na základě nařízení Evropského par|amentu a Rady (EU) 201Bl1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectvÍ
a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a nařízení (EU) č. 132112014 a v závistosti na podmínkách uvedených níŽe Úřad pro
civilní letectví ceské republiky tímto osvědčuje:

F AlR, spol. s r.o.' Letiště Benešov, Bystřice, Nesvačily 126, PsČ 257 5'|

as a combined airworthiness organisation in compliance with Section A of Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 132112014.

jako organizaci letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přílohy Vd (Část CAo) nařízenÍ (EU) č. 132'lt2o14.

coNDlTloNs / PoDMÍNKY:

(a) this approval is limited to that specified in the terms of approval attached, and in the "Scope of work" section of the approved combined
airworthiness exposition, as referred in Section A of Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 132112014; and
Toto oprávnění je omezené do mÍry stanovené v přiložených podmínkách oprávněnÍ a v části ,,Rozsah prací'' ve schváleném ýkladu
organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přítohy Vd (Část CAo); a

(b) this approval requires compliance with the procedures specified in the approved combined airworthiness exposition; and
toto oprávnění vyžaduje dodržovánÍ postupů stanovených ve schváIeném Výkladu organizace letové zpťlsobilosti s kombinovanými právy; a

(c) this approval is valid whilst the approved combined ainrvorthiness organisation remains in compliance with Annex Vd (Part-CAO) to Regulation
(EU) No 132112014; and
toto oprávnění je platné, pokud oprávněná organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy trvale plní požadavky přílohy Vd
(cást CAo) nařízenÍ (EU) č. 1321/2014; a

(d) where the approved combined airworthiness organisation contracts out, under their quality system, the service of one or several organisations,
this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual obligations; and
pokud organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy uzavře v rámcÍ svého systému kvaliý smlouvu o poskýovánÍ služeb s jednou
nebo několika organizacemi, zůstává toto oprávnění pIatné pod podmÍnkou, že taková organizace nebo takové organizace pIní platné smluvní
závazky; a

(e) subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
za předpokladu plněnÍ výše uvedených podmínek zůstává toto oprávněnÍ platné po neomezenou dobu, pokud se jej džitel nevzdal nebo
nebylo nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Date of original issue of the approval certificate / Datum původního vydání osvědčení o oprávnění:- 18'3.2022

Date of this revision of the approval certificate / Datum této změny osvědčení o oprávnění: ---

Revision No / Změna č.: ---
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For the competent authority / Za příslušný úřad:

cAAczt Úrao pro civilní letectví

lng. Vít Zárybnický Signed / Podpis:
Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické
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