
l.. Stát vydávající licenci

stil Česká republika ENová licence E Změna licence

lrcence č. 1427 Rozhodnutí čj' 3.3693lo6.DÚ I-e

zák1nni předpis z^kon č' 2ó6ll994 sb,' o dráhách' ve zněni pozděJších předpisů

úřad D|ážní nÍá.d Číslo telefonu +420 912 241 843-210

adlasa wilsonova 300/8 Číslo íúu +420 9.l2 241 831

E -mai I I i cence@du' pt aha. czSČ, nísto 12| 0ó, Praha 2 - vinohrady

Licence k provozování drážní dopratT

na území Evropské unie a Evlopského hospodiářského pÍosto'u v souladu se směmicí 95/18,Es ve znění směmice

2o0l/l3/Es a s příslušn:Fni vnitrostátními právnimi předpisy'

3. Plrtnost

ad a1'o3'0.7 Licence na dob1! ufčitou trANo BNE

doprav): Pokud ano' plaÍnost do

nákladní D osobni

dne Zrušena dne

4.Z'měry

5. Podmínky & zóvrzky

7'de u\,ed,te podnínlq podle čIánku ] 0'2 popř' 12 ýněrnice 95/]8/Es nebo odkaz na případné doklady

)opravce zajistí dodÉováni vnitřnich předpisů o organizování diážni doPÍary a o odbomé způsobi]osii zaměstnanců zajišťujicich

)rganizováni dÉžni doprary, které \Ydal provozovatel dÍáhy' 
,/

l.;,os.o3.oB ,.. ///'l/1=
Datum /" podpts

/
/Jnéno |ng, PavelKodym

,oi*r,Ourr,,t,"*" -

2. Držitel licence

padnilí: BF Logistics s r'o. Čisto teleíonx +420 4] 6 812 860

ČísloÍa,u +4?0 4|6 81z 861

E.Mail adÍnin@bfl'cz

DIČ CZ ?74069|1



Licence for the performance of rail transport services

within the European union and the European Economic Area according to directive 95/18/EC, as amended by

directive 2oo1l13lEc and the Íelevant nationa| le9is|ation'

1. Licence issuing stat€

'/JJ'/'g Jlal€ Czech Repub]ic

lN dt nna U icenc e n' 1 4Z'7

ElNew licence EAmended licence

i de nt tf ca tian 3 -3693 /06'DU tLe

Áppljcdb|e legisla|io|1 Act No, 2óóll994 Coll 
' 
on rail syst€ms, as last amended

:Licenýng au|haúy Ral| AvthoÍity

r.rJkl adlřejJ wilsonova 300/8

ho e n" +420 9 72 241 843 ' ZIo

Facynle n"+420 972 )41 831

ostcode & cir, 121 06, Praha 2 - Vinohrady

undertaking: BF Logishcs s.r.o hane n" 420 416 812 860

R egt s tdt ion n" Z'7 4069 ). \ 'AT n'CZ)'1406911

licence@du-praba.cz

2. Licence hold€r

Fosai adlresr Beranovlch 65-_ _ _ ::":!:'+420416 
812 861

p^!|.n]]? nn) .il1) l qs n? Pr'há 9 |E.nail: admin@bfl.cz,Postcode and ci|y 199 02 Praha 9 ]:,.nall: 
^a!li|L9U!-ýz

3. Validity

tr YES ENO

4. Am€ndments

5. Conditions and obligations

Date


