
Příloha k č.j.: 

1. Druh povolení 
Datum uplynutí platnosti:

Opakovaný dovoz - určitá doba 
Multiple imports - fixed period

Jednorázový dovoz 
Single import

Nature of authorization

Expiry date

2. Údaje o dotčených osobách 
2.1. Dovozce (žadatel)

Název:  

IČO:

Adresa sídla:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis:

Details of operators concerned

Importer (applicant)

Name

Ident. number

Telephone

Signature

Address of headquarters

2.2. Dodavatel

Název:  

IČO:

Adresa sídla:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Supplier

Name

Ident. number

Telephone

Address of headquarters

2.3. Dopravce (dopravci)
Název:  

IČO:

Adresa sídla:

Telefon:

Fax:
E-mail:

Transport operator(s)

Address of headquarters

Ident. number

Name

Telephone

Název:  

IČO:

Adresa sídla:

Telefon:

Fax:
E-mail:

Address of headquarters

Ident. number

Name

Telephone

Název:  

IČO:

Adresa sídla:

Telefon:

Fax:
E-mail:

Address of headquarters

Ident. number

Name

Telephone

3. Úplný popis výbušnin
Full description of the explosives

Třída/
klasifikační kód

UN číslo 
Obchodní název 

nebo pojmenování podle 
tabulky A přílohy A k ADR

Označení CE 
(ano/ne)

Název a sídlo výrobce Množství 
(kg/ks/m)

DOVOZ VÝBUŠNIN DO ČESKÉ REPUBLIKY 
Z ÚZEMÍ STÁTU, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM 

EVROPSKÉ UNIE 
RESP. SMLUVNÍM STÁTEM DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU A NEJEDNÁ-LI SE O ŠVÝCARSKOU KONFEDERACI

Import of explosives into the Czech Republic from a destination outside the European union, parties of the Agreement on the European Economic Area and the Swiss confederation 
(International import certificate)

UN number
Class/division Trade name or UN proper shipping name CE marking (Yes/No)

Name and address of the manufacturer
Quantity

2

1

4

3

6

5

8

7



4. Údaje o přepravě
4.1. Místo a čas

Místo vypravení: Datum vypravení:

Místo určení: Předpokládané datum doručení:

4.2. Popis trasy přepravy

Transfer details

Location and calendar

Place of departure

Place of delivery

Departure date

Expected delivery date

General circumstances of the itinerary

Stát
Country

Místo vstupu
Point of entry

Místo výstupu
Point of exit

Přepravní prostředek
Means of transport

6. Povolení Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1, Česká republika

Datum vydání:

Číslo povolení:
Datum uplynutí platnosti:

Podpis:

Funkce na Českém báňském úřadu:

Další podmínky, jsou-li nezbytné z bezpečnostních zájmů:

Authorisation from the autority in the Czech Republic (including secure identification) 

Date of authorisation

Authorisation number

Expiry date

Other conditions, if necessary

Signature

Position in signatory authority

5. Účel, místo použití a místo skladování
Účel použití: Místo použití: Místo skladování: 

Purpose of use, place of use and storage place

Purpose of use Place of use Storage place

10

9
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Povolení k dovozu výbušnin
Michal Roháč
Český báňský úřad
2021-03-18
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