
Bvropské společenstv l

CZ0) Krajský úřad
Moravskoslezský kraj

LICEI\C.E č. 05sB55

pro mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu

Tato licence opravňuje (2)

\

RKL Opava, spol. s r.o.

Přerovecká 304l2a, Opava 7 47 95

tČo: 62304453

k výkonu meziniárodní silniční nákladní přepravy pro cizí potřebu jakoukoli trasou pro jízdy
nebo jejich části prováděné na ilzemí Společenství podle naíizení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. í072/2009 ze ďne 2I. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh
mezinárodní silniční nákladní dopravy,a v souladu s obecnými ustanoveními této licence.

i

08.1,2.2020
Tato licence je platná od "..l. ---l-:, _--:........"..,,,,".. -. do

08.12.2030

08.12.2020

(l) Rozlišovací značky členských států: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EST) Estonsko,
(IRL)Irsko,(GR)Řecko,(E)Španělsko,(F)Francie,(I)Itálie,(CY)Kypr, (LV)Lotyšsko,(LT)Liwa,(L)Lucembursko,(H)Madhrsko,(MT)Malta,
(NL)Nizozemsko,(A)Rakousko,(PL)Polsko,(P)Poítugalsko,(RO)Rumunsko,(SLO) Slovinsko,(SK)Slovensko,(FIN)Finsko,(S)Švédsko,
(UK) Spojené kilLlovswí.

(2) Jméno, název nebo obchodní firma a úplná adresa podnikatele v silniční nákladní dopravě.
(3) podpis a razítko příslušného orgifuu nebo subjektu lydávajícího licenci.



OBECNA USTANOVENI

Tato licence se vydává na zátJadé nařízeni (ES) č. 107212009.

Opravňuje &žite\e k qikonu mezinárodní silniční nákladní přepravy pro ctzí potřebu jakoukoli
trasou pro jizdy nebo část jízd prováděných na uzemi Společenství, případně za podmínek,
které jsou v ní stanoveny,

- pokud jde o jízdu yozidla, při které Ieží ýchozí a cílové místo ve dvou rizných členských
státech, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním ěi více členskými státy nebo jednou či více
třetími zemémi,

- pokud jde o jízdllvozidla, při kteft Ieží výchozí místo v jednom členském státu a cílové
místo v třetí zemi nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými
státy nebo jednou či více třetími zeměmi,

- pokud jde o jízdu vozidla mezi třetími zeměmi s průjezdem poúzemíjednoho nebo více
členských států,

jakož i k jízdé bez nákJaďu souvisej ící s takovými přepravami.

PŤi přepravě z členského státu do třetí zemé a naopak se tato licence vztahlqe na část jízdy
provedenou naúzemí Společenství. Je platná naílzemi členského státu nakládky nebo vykládky
až po uzavíeni potřebné dohody mezi Společenstvím a dotyčnou tíetí zemi podle naíízení
(ES) č. 107212009.

Licence je na jméno držltele a je nepřenosná.

Může blit odejmuta příslušným orgánem členského státu, který ji vydal, zejménajestliže dtžítel:

- nesplňuje všechny podmínky stanovené pro používání této licence,

- předložil nesprávné informace o údajích požaďovaných k vydání nebo prodloužení platnosti
licence.

Prvopis licence musí b:ít uchováván podnikem silniční nákladní dopravy.

Opis licence se musí nacbázet ve vozidle(l). U soupravy vozidel musí blt uchováván y tažném
vozidle. Platí pro celou soupraw vozidel, a to i v případě, že přívěs nebo návěs není uveden
do provozu nebo registrován jménem držItele licence nebo že je uveden do provozu nebo
registrován v jiném státě.

Licence musí blit předložena na žádost oprávněného kontrolora.

Držitel je povinen dodržovat na tlzemi kažďého členského státu jeho platné právni a správní
předpisy, zejména předpisy uprawjící provozování dopravy a silniční provoz.

(i) ,Yozidlem" se rozumí samostatné motorové vozidlo registrované v členském státě nebo souprava vozide1, u které je alespoň motorové

vozidlo registrováno v členském státě, určené \^ýlučně pro nákladní přepravu.


