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Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
vystavuje

o§VEDcENI
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o technické zpŮsobilosti dodavatele
vydané pro:

Monitoring RC System s.r.o.
se sídlem Ringhofferova 1L5/L, Třebonice, 155 21 Praha 5
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IČ: 046 27 563
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Na základě kladných výsledkŮ zákaznických auditŮ č, t9O322, ukončených dne 11. 3.2022, splňuje
žadatel podmínky zpŮsobilosti k činnostem na železničníchkolejových vozid|ech v rozsahu, uvedeném v
Příloze č, 1 tohoto Osvědčení,

Audit byl proveden v souladu s předpisem SŽ S-g
v současně platnérn znění a systém řízeníkvality byl posuzován
v sou§adu § požadavky normy ISO 9OO1:2O15.
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Osvědčeníje vydáno za těchto podnrínek:
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Při předmětných činnostech musí býť dodržována ustanovení platných předpisŮ státní organizace
Správa železnic, příslušných norem, ustanoveníVyhlášky SÚSgSOl/Z002 Sb, v současně platném
znění, použita platná a schválená technická dokumentace včetně Technických podmínek a využívány
kooperace uvedené v Příloze č, 1 tohoto osvědčení,

-

Certifikačnístředisko si vyhrazuje právo na provedení mimořádného dohledového auditu při zjištění
neplnění uvedených požadavkŮ, souvisejících s vydáním tohoto osvědčení, případně omezení rozsahu
činností,nebo zrušení platnosti tohoto osvědčení.
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Platnost osvědčenído 5. 3. 2O25
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Praha, 77, bYezna 2022
ředitel CTD
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spráVa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku veoeném 1,1óstským
soudem V PíaZe, sp;sová Značka A 4B3B4

Sídlo: Dlážděná 7Q03/7,71o 00 Praha
Ico: 709 94 z34 DIC| cZ 7Q9 94 234
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Příloha
č, 1 k osvědčeníč. 110322
=
Příloha je nedílnou soi"lčástíosvědčenío lechnické zpŮsobilosti

č, 110322 ze dne 11. 3. 2022.
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dodavatele
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RozsAl-i zPŮs§BILosTI
pracoviště: KuŠtova 27L2|
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certifikovaných opravcŮ speciáIních Žkv

Montáž elektronických zařízení pro měření výšky hladiny médiía monitoringu na základě
schválené technické dokumentace.
ověření správné funkce elektronických zařízení pro měření výšky hladiny médiía monitoringu po
zástavbě do vozidla.
Montáž elektronických zařízení pro monitoring interních prostor sžkv na základě schválené
technické dokumentace a autorizace výrobce.
ověření správné funkce elektronických zařízení pro monitoring interních prostor sžkv po zástavbě
do vozidla,
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269 O1 Rakovník

výroba, rekonstrukce, modernizace a opravy elektronických zařízení pro měření výšky hladiny
médiína provozovaných speciálních železničníchkolejových vozidlech v nevýbušnémprostředí
vlastní produkce.
kontrola oprávněných vstupů do prostor sžkv.
poskytování datových výstupů pro dalšísystémy sžoc a on-line monitorovánísžkv.
Rozšířenístávalícíaplikace o bezdrátová čidla a ident|fikace

pracoviště:

-

r

--.
=
--.1
-1
-'
aí
-

Kooperace;

Název kooperující organizaca

Předmět kooperace

MSV elektronika s.r.o, Studénka

Říoícía elektronické systémy

TSS Ostrava, a,s,

zástavba do vozidel

CZ Loko, a,s.

zástavba do vozidel

DPOV Přerov, a,s.

zástavba do vozidel
I

zástavba do vozidel

VJ Správy železnic, státní organizace

I

čr,lžos,r,o,

zástavba do vozidel

Pars nova a.s"

zástavba do vozidel

]ABLOTRON ALARMS a.s.

Monitorovací systémy

Praha,
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Správa železnic, státní or9anizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném l,{ě§tským
soudem V Praze, spisová značka A 48384

sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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