NÁnooNÍ nrczpnČNosrxÍÚŘau ČnsrÉREPUBLIKY
(NATIONAL SECURITY AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLICi
DE LA sÉcuntrÉDE LA nÉpusl-tQuB rcHĚqur;

auroRnÉ NATIoNALE

Pošt. přihr.49

150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad Českérepubliky vydává podle $ 72t zákonač,.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti
(The National Security Authority of the Czech Republic issues according to Section 121 of Act No. 41212005 Coll., on protection
of classified informatiotr and security capacity / L'Autorité Nationale de la Sécrrrité de la Républiqtre tchěque délivre d'aprěs l
'artic|e 12| de la Loi n".41212005 Recueil des lois, relative á la protection des irrformations classifiées et d'aptitude de sécurité)

oSvĚučENÍ
podnikatele

(CERTIFICATEofFacilitySecurityClearance/CERTIFICATd'habilitationd'entreprise)
číslo/ Number / Numéro: 002044
Držitel osvědčení / Holder of certificate

/ Possesseur du

certificat

STAEG Stavby, spol. s r.o.
ICz 241 40 520
Průmyslov á

7

38

/8f Vyškov_Před městí, 682

'

0

1

Vyškov

Toto osvědčeníumoŽiuje přísfup k utajované informaci nejr4ýše stupně utajení
(This certificate allows access to classiflred information up to the level / Ce certificat permets l'accěs aux
informations classifiées jusqu'au niveau)

DŮVĚRNÉ/CoWLDEFENSE
(stupeň utajení / Level of classiJication / Niveau de classification)
Forma přístupu / Form of access / Forme d'accěs:

Na zdkladě toltoto osvědčení md podnikutel podle $ 20 odst. 1 ztÍkona č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaně
informaci:
a) která u něho vznikó, nebo je mu poslEtnuta.
This certiJicate allovs access of the facility to classiJied information uccording to Section 20(I) of Act No.

412/2005 Coll.:
a) is originated by or released to the faciliý.
D'aprěs l'urticle 20.1 de la Loi no. 412/2005 Recueil des lois, ce certiJicat permet l'accěs ů l'information
classifiée d l'entreprise:
a) quand celle-ci se produisse ou elle lui estfournie.
Datum vydání / Date of issue lDate de délivrance:3.t2.20l4
Platnost do / Valid until / Validité jusqu'á: 15.5.2022

c7 e,t

t,

otisk úředního razltka l ofÍicial stamp / Cachet
podpis oprávněného zástupce / Signature ofthe NSA's authorized

/ Signature du représentant de I'ANS:

0021 67

