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CZECH REPUBLIC 
čESKÁ REPUBLIKA 

A Member of the EUROPEAN UNION 
Člen EVROPSKÉ UNIE 

PRODUC'IJON ORGANISA'IJON APPROVAL CERTIFJCATE 
OSVEDČENÍ o OPRÁVNENÍ ORGANIZACE K VYROBE 

REFERENCE: 
ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ: CZ.21G.0026 

Pursuant to regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission › 
Regulation (EU) No 748/2012 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the Civil 
Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies: 
Na základě platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a nařízení Komise (EU) č. 74812012 ; 
a s výhradou podmínek uvedených níže Úřad pro civilní letectví České republiky tímto osvědčuje: 

UNIS, a.s. 

Jundrovská 33, 624 00 Brno 

as a production organization in compliance with the Annex (Part 21), Section A, Subpart G of Regulation (EU) _ 
No 74812012, approved to produce products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and __ 
issue related certiňcates using the above references. 
v souladu s oddílem A hlavou G přílohy (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, oprávněnou k výrobě výrobků. letadlových _ 
částí a zařízení uvedených na seznamu v pňloženém rozsahu oprávnění a k vydávání osvědčení s použitím výše " 
uvedených odkazů. 

CONDITIONS / PODMÍNKY: 

1 . This approval is limited to that specified in the enclosed terms of approval; and 
Toto oprávněni je omezeno rozsahem stanoveným v přiložených Podmínkách oprávnění; a 

2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved production organisation exposition; ' 
and 
Toto oprávněni vyžaduje vyhovění postupům stanoveným ve schváleném Výkladu organizace výroby; a 

3. This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with the Annex (Part 21) of . 
Regulation (EU) No 748/2012. 
Toto oprávnění zůstává platné, dokud organizace oprávněná k výrobě vyhovuje příloze (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012. 

4. 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the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. 
S výhradou splnění výše uvedených podmínek není platnost tohoto oprávnění časově omezená, pokud se jej dříve držitel nevzdá, 
není nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno. 
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ТА: CZ.21G.0026 CZECH REPUBLIC 
A Member of the European Union Terms Of Approval 

čESKÁ REPUBLIKA Podmínky oprávnění 
Člen Evropské unie 

This document is part of Production Organisation Approval Number CZ.21G.0026 issued to 
Tento dokument je součásti Oprávnění organizace k výrobě čislo CZ.21G.0026, vydaného pro 

UNIS, a.s. 

Section 1. SCOPE OF WORK: 
Oddíl 1. ROZSAH PRÁCE: 

PRODUCTION OF PBODUCTS/CATEGORIES 
VÝROBA WROBKY/KATEGORIE 

C1 Letadlová zařízení Avionické počítačové systémy letadel 
Appliances Avionic computer systems 

C2 Letadlové částí Avionické moduly 
Parts Avionic moduls 

For details and limitatíons refer to the Production Organisation Exposition, Section 8 
Podrobnosti a omezení naleznete ve Výkladu organizace výroby, oddílu 8 

Section 2. LOCATIONS: 
Oddíl 2. MÍSTA: Jundrovská 33, 624 00 Brno 

Sochorova 3232/34, 624 00 Brno 

Section 3. PRlVILEGES: 
Oddíl 3. PRÁVA: 

The Production Organisation is entitled to exercise. within its Terms of Approval and in accordance with the 
procedures of its Production Organisation Exposition, the privileges set forth in 21A.163. Subject to the following: 
Výrobní organizace je oprávněna v rámci svých Podmínek oprávnění a v souladu s postupy svého Výkladu organizace výroby 
využívat práv stanovených v bodě 21A.163. a to za následujících podmínek: 

Prior to approval of the design of the product an EASA Form 1 may be issued only for conformity purposes. 
Před schválením návrhu výrobku smí být Formulář 1 EASA vydán pouze pro účely shody. 
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