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osvědčení o bezpečnosti

osvĚočnxÍ o BEZPEčNoSTI- čÁsr a
pofurzující uznání systému zajišťování bezpečnosti v riírnci Evropské unie v souladu se směmicí

2004l49lEs a použitelnými vnitrostátními předpisy

EU IDENTIFIKAČNÍ ČÍsro: CZl Í20I3oO4l

ŽelezrulčnÍ poontx, KTERÉMU sE osvĚDčENí UDĚLUJE

Právní název: BF Logistics s.r.o.

Název želemičního podniku: BF Logistics s.r.o. Zl<ratka:BFL

Vnitrostátní registrační čis|o: 27 406911 DIČ pro DPH: CZ2740691|

sU BJ EKT VYDÁVAJ ícÍ osvĚočení
Subjekt: Drážniuřad' Wilsonova300/8, Praha2,PSČ 121 06

Stát: Česká Republika

Úorue o osvĚDčENÍ

Totoje: - nové osvědčení I
- obnovené osvědčení E
- aktualízovanélzměněné !
osvědčení

EU identifikační číslo
předchozího osvědčení: Czl 120120007

Platnost od: 18.9.2013 do: 17.5.2017

Typ sluŽby (typy služeb): Provozování neveřejné osobní a veřejné a neveřejné nákladní ďrážni dopravy pro

vlastní i cizí potřebu, včetně přepravy věcí nebezpečných, mimořádných zásilek, zásilek na vlastních kolech,

logistických a spedičních služeb včetně zajišťovániposrrnu na drahách celostátních a regionálních.

objem dopravy: méně než 500 mil. lkm za rok, méně než 200 mil. osobokilometrů za rok

Velikost železničního podniku : malý podnik

PoUŽTELNÉ vnrnosrÁrní PŘEDP|SY
Zákon č.266/1994 sb., o dráhách, ve mění pozdějších předpisů
Vyhláška ě.37612006 Sb., o systému bezpečnosti provozování drahy a ďrážní dopravy
Vvhláška č.17311995 Sb.. dooravní řád drah. ve zrění pozděiších předpi

DoPLŇUJíGí llronnnlce

Datum vydání

r8.9.2013

Vnitřní referenční číslo

osD/20131097-l

Podpis

Razítko orgánu 'ín'*' u4č
v --ž--a.l



osvňočnM o npzpočNosTl-čÁsr n
osvědčení o bezpečnosti potvrzující uzniání opatřeni pŤijaých železn\čnim podnikem s cílem plnit specifické poŽadavky

nezb1,tné pro bezpečný provoz dané sítě v souladu se směmicí 2004l49lEs a pouŽitelnými vnitrostátními předpisy

EU IDENTIFIKAČNÍ ČÍsI-o: CZ122oI3O04l

1. Žpr,parrčM pooxu<, KTERÉMU sE osvňDčnnÍ uoĚr,u.rn

Právní název: BF Logistics s.r.o.

Název železričního podniku: BF Logistics s.r.o. Zkratka:BFL

Vnitrostátní registrační čís|o: 27 4069 1 1 DIČ pro DPH: CZ274O69|1

2. SIIBJEKT vYDÁvAJÍcÍ osvňučnrÍ

Subjekt: Drážni uřad, Wilsonova 300/8, Praha 2, PSC r21 06

Stát: Česká Republika

3. Úo,L.rr o osvňDčENÍ

Totoje: -nové osvědčení n
- obnovené osvědčení E
- aktualizovanélzměněté n
osvědčení

EU identífikační číslo předchozího osvědčení:
c21120120007

Platnost od: 18.9.2013 do: 17 .5.2017

Typ sluŽby (typy služeb): Provozování neveřejné osobní a veřejné a neveřejné nákladní drrážní dopravy pro
.rríuit''i i cizí potřebu, včetně přepraly věcí nebezpečných, mimořádných zásilek, zásilek na vlastních kolech,

logistických a spedičních sluŽeb včetně zajišťováníposrrnu na drahách celostátrrích a regionálních.

4. osvĚnčnxÍ o BEzPEčNosTI - čÁsr A (uznání systému zajišťování bezpečnosti)

EU identifikační číslo: CZL120I30041

5. \řYUŽÍVANÉ TRATň

Celostátní dráha a regionální dráhy

7. PoUŽITELtvÉ vxrrnosTÁTNÍ PŘEDPISY

18.9.2013

Vnitřní referenční číslo

osDi2013/097-1

6. zvtÁŠTNÍ PoDMÍNIff A PovINNosTI

Zákon č.26611994 Sb., o drahách, ve mění pozdějších předpisů
Vyhláška č.37612006 Sb', o systému bezpečnosti provozování dtáhy a dráŽrí dopravy
Vvhláška č. l7311995 Sb. vní řád drah, ve znění pozděiších předpisů

Razítko orgrínu



SAFETY CERTIF'ICATE - PART A
Safety Certificate confirming acceptance of the Safety Management System

within the European Union in conformity with Directive 20041491EC
and applicable national legislation

1. CERTIT'IED RAILWAY IJIYDERTAKING

VATNo: C227406911

Legal denomination: BF Logistics s.r.o.

Railway undertaking name: BF Logistics s.r.o.

National registration number: 27 40691 1

Organisation: Rail Aurhority

Country: Czech Republic

- new certificate

This is a - renewed certificate

- updated/amended certificate

Validiry from: 18.9.201 3 to 17.5.2017

Type(s) of service(s): Passenger transport excluding high-speed services

Freight transport including dangerous goods services

Transportation volume: Less than 200 million passenger-km per year

Less than 500 million tonne-km per year

Railway undertaking size: Small enterprise

n
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EU IDENTilTCATION NIIII,BER@

Date issued

18.9.2013

Internal reference number

osD/2013/097-1

Signature

Authority's stamp

2. CERTTFICATE ISSIJING oRGÁ}IISATIoN

3. CERTIT'ICATE INT'ORMATION

EU Identiťrcation Number
of the previous certificate: Cz1 120120007

4. APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION

the Act No. 26611994 Coll., on rail systems Regulation; No. 37612006 Coll., on the safety of operation of rail and
rail transport; No. 17311995Co11.

5. ADDITIONAL INM'ORMATION


