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LICENCE č. o 47 492
pro mezinárodní silničnínákladní přepravu pro cizí potřebu
Tato licence opravňuje

{z)

DT Logistic CZ s.t,o.
Malá Strana I94, Zbyslavice 74283
IČ:26823985

k výkonu mezinárodní silničnínákladní přepraqz pro cizí potřebu jakoukoli trasou pro jizdy
nebo jejich části prováděné na územi Společenství podle nařízeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 107212009 ze dne 2L řijna 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh
mezinárodní silničnínákladní doprar,y a v souladu s obecnými ustanoveními této licence,
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(l) Rozlišovací značky členských
států:
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(B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Ceská republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko,
(IRL)Irsko,(GR)Řecko,(E)Španělsko.(F)Francie,(I)Itálje,(CY)Kypr, (LV)Lotyšsko,(LT)Litva,(L)Lucembursko,(H)Madhrsko,(MT)Malta,
(NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko,
(UK) Spojené kálovstvi.
(2)
Jméno, název nebo obchodní firma a úplná adresa podnikatele v silničnínákladní dopravě.
(3)
Podpis a razítko příslušného orgánu nebo subjektu lydávajícího licenci.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Tato licence se vydává na zákJadé naíizení (ES) č. 107212009.

Opravňuje držitele k aýkonu mezinárodní silničnínákladní přepravy pto cizi potřebu jakoukoli
trasou pro jizďy nebo část jizď prováděných na llzemi Společenství, případně za podmínek,
které jsou v ní stanoveny,

-

pokud jde o jízdu voziďla, při které IežíÝchozí a cílovémísto ve dvou tinných členských
státech, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou ěi více
třetími zeměmi,

-

pokud jde o jízdu vozidla, při které ležívýchozí místo v jednom ělenském státu a cílové
misto v třetí zemi nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými
státy nebo jednou ěi více třetími zemém|

-

pokud jde o jízdu vozidla mezi třetími zeměmi s průjezdem po územíjednoho nebo více
členských států,

j

akož i k jizdé b ez nákJadu s ouvi

s

ej

ícís t akoými přepravami.

Při přepravě z členskéhostátu do třetí zemé a naopak

se tato licence vztahuje na éást jizďy
provedenou naúzemi spoleěenství. Je platná nallzemi členskéhostátu nakládky nebo vykládky

až po lzavření potřebné dohody mezi Společenstvíma dotyčnou tŤetí zemí podle naŤízení
(ES) ě. 101212009.

Licence je na jméno držitele a je nepřenosná.

Můžeblit odejmuta příslušným orgánem členskéhostátu, který ji vydal, zqménajestliže držitel:

-

nesplňuje všechny pódmínky stanovené pro používánítétolicence,

předložil nesprávné informace o údajíchpožadovaných k vydání nebo prodlouženíplatnosti
licence.

Prvopis licence musí b;it uchováván podnikem silniění nákladní dopravy.
Opis licence se musí nacházet ve vozidle(1). U soupravy vozidel musí b:it uchováván y tažném
vozidle. Platí pro celou soupravu vozidel, a to i v případě, že přívěs nebo návěs není uveden
do provozu nebo registrován jménem držltele licence nebo že je uveden do provozu nebo
registrován v jiném státě.
Licence musí b;it předložena na žádost oprávněného kontrolora.

Držitelje povinen dodržovat nauzemí každéhočlenskéhostátu jeho platné právní a správní
předpisy, zejména předpisy uprawjícíprovozování dopravy a silničnípíoyoz.

(r),Yozidlem" se rozumí samostatné motorové vozidlo registrované v členském státě nebo soupíava vozide1, u které je alespoň motorové
vozid1o registrováno v členskémstátě, určené lnýlučně pro nákladní přepraw.

