
Evropská unie 
Úřad pro civilní letectví České Republiky 

European Union 
The Civil Aviation A uthority oj the Czech Republic 

Osvědčení schválené organizace pro výcvik 
Approved Training Organisation Certificate 

číslo I n umber: 

CZ I AT0-006 

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 a po splnění podmínek uvedených níže Úřad pro civilní letectví České 
Republiky osvědčuje 

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 117812011 and subject to the conditions specijied below, The Civil Aviation 
Authority ojThe Czech Republic hereby certijies 

DSA a.s. 

Praha, Mladoboleslavská, hala č. 58, 197 21, Česká Republika 
IČ: 632 16 744 

jako organizaci pro výcvik osvědčenou dle Části ORA, s oprávněním poskytovat výcvikové kurzy dle ustanovení Části 
FCL, včetně používání zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), uvedené v přiloženém schválení výcvikových 
kurzů. 
as a Part-ORA certified training organisation with the privilege to provide Part-FCL training courses, including the use of 
FSTDs, as listed in the attached training course approval. 

Podmínky I Conditions: 

Toto osvědčení je omezeno na oprávnění a rozsah poskytovaných výcvikových lnirzů, včetně využívání zařízení pro 
výcvik pomocí letové simulace (FSTD) tak, jak je uvedeno v přiloženém schválení výcvikových kurzů. 
This certificate is limited to the privileges and the scope o.f providing the training courses, including the use oj FSTDs, as 

listed in the attached training course approval. 
Toto osvědčení zůstává v platnosti, dokud schválená organizace vyhovuje požadavkům Části ORA, Části FCL a dalších 
použitelných nařízení. 
This certificate is valid whilst the approved organisation remains in compliance with Part-ORA, Part-FCL and other 
applicable regulations. 
Za předpokladu plnění výše uvedených podmínek zůstává toto osvědčení v platnosti, pokud se jej držitel dříve nevzdá, 
není nahrazeno, omezeno, pozastaveno nebo zrušeno. 
Subject to compliance with the joregoing conditions, this certijicate shall remain valid unless the certificate has been 
surrendered, superseded, limited, suspended or revoked. 

Datum vydání I Date oj issue: 

Podpis I Signed: 

() /, '11Jé'Oft71 v 
Vladimír Soldán 
Ředitel Sekce letové a provozní 
Director oj Flight and Operations Division 
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