1) Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní
pohyblivé služby, letecké pohyblivé služby a zařízení pozemní pohyblivé služby a pevné
služby provozovaných v pásmu krátkých vln.
Průkazy jsou vydávány v plastovém provedení, rozměr 86 mm x 54 mm (formát kreditní karty).
Líc

Rub

2) Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské
radiokomunikační služby.
Průkazy jsou vydávány v listinné formě v papírovém provedení, rozměr 210 mm x 297 mm (formát
A4).
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Český telekomunikační úřad jako vydávající správa, tímto prohlašuje, že držitel tohoto
průkazu úspěšně složil zkoušku pro operátory amatérských rádiových stanic podle
požadavku Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Zkouška byla provedena v souladu
s doporučením CEPT T/R 61-02 (HAREC).

The issuing Administration of the Czech Republic declares herewith that the holder of
this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the
requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed
examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02
(HAREC).

L'Administration République Tchèque certifie que le titulaire du présent certificat a
réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union internationale des
télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l'examen décrit dans la
Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).

Die ausstellende Verwaltung der Tschechischen Republik erklärt hiermit, dass der
Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den
Erfordennissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt
sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC)
beschriebenen Prüfung.

Informace o tomto průkazu můžete získat na adrese vydávající správy, která je
uvedena dole.

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the
issuing Administration indicated below.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser
leurs demandes à l'Administration mentionnée ci-dessous.

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre
Anfragen an die genannte ausstellende Verwaltung richten.

CZECH TELECOMMUNICATION OFFICE
Sokolovská 219, Praha 9
Postal Address:
P.O.Box 02
225 02 Praha 025
CZECH REPUBLIC

Telephone: +420 224004725
Telefax:
+420 224004824
e-mail:
info@ctu.cz
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