
Celní ad pro Moravskoslezsk kraj

Adresa Nám. Sv. Čecha 8, 70209 ostrava

Vy izuje (ť' ední osoba): Baron Radornír

č. j.: 4659 l20 l 1 -096 l 00_024

P íjemce rozhodnutí: DRACAR CZ a.s.

Sídlo / Místo pobytu: Sadová 553/8, 70200, Moravská ostrava, Česká republika

nlČ, RČ: CZ2682l397

ROZHODNUTI O REGISTRACI
distributora pohonn ch hmot

Celní riad pro Moravskoslezsk' kaj (dále jen ,'oelní ad"), jako věcně a místně p íslušn správní

orgán podle $ 8 odst. 1 písm' c) zákona č. t7nalz Sb., o Celní správě České republiky, ve znění

pozdějších p edpis , a ustanovení $13 a $ |29 zákona č. 28012009 Sb.. da ovy ád, ve znění pozdějšich

p edpisri (dále jen ,,DŘo), registruje v souladu s ustanovením $ 6k odst. l zákona č. 311D0a6 Sb., o

pohonn oh hmotách a čerpacích stanicích pohonn 'ch hmot a o změně někter'ch souvisejících zákon , ve

mění pozdějŠích pedpis (dále jen ,,zákon o PHM"), subjeh DRACAR CZ a.s.. a to s ričinností od 5. dne

následujícího po doručeni tohoto roz.hodnutí jako distributora pohonn ch bmot a v souladu s ustanovením

$ 6k odst. 1 zákona o PHM p iděluje distributorovi registrační číslo

czll009s8Q00r

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je p ípustné odvolání ($ 109 odst' 1 DŘ). odvolání Lze podat ke

Genenílnírnu editelství cel r'e lhritě do 30 dn ode dne doručení roáodnuti, a to podáním učiněn 'm u

celního ir adu, ktery rozhodnutí vydal. Podané odvolaní nená odkladn' 'ričinek ($ l09 odst' 5 DŘ).

Daťum: ?l.lL2Ol3 pllc.Mgr. Kamil KaluŽa

1. zástupce editele



ověřovací doložka konverze na žídost do dokumentu v listinné podobě

ověřuji pod pořadovýn číslem 701107-m0606' že te,lrto dokument v listinné podobě, který vznikl přwedením z
dokumentu obsaž,eného v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shďuje s obsahem doh'rmentu, jehož
převedením vznikl.

Autorizovanou konverá dolnrmentu se nepotvrzuje šprámost a pravďvost údajů obsažených v dolarme,lrtu a
jejich soulad s právními předpisy.

obsah předložené dato,té zptávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se zámamy Informačního
systému datoých schrrí,rrek' Tato datová zpráva s číslerr 166992|17 byla systémem přenesena dne 2I.1I.20|3
v 16:59:45. Platrost datové 4rálvy byla ověřena dne 09.12.201,4 v 11:31:04. Datová zptáva byla opatřena
zaručerrou eleldronickou značkou založenou na kvalifikovanern syst€Ínovém certifilétu vydaneÍn ataeditovaným
poslrytovatelern certifikačních služ€b. Údaje o zaručené elekhonické značce: číslo kvalifikovaného systémoveho
i."třiuto 17 4E lF, certifikít byl vydán PostSignum Qualifiert CA 2, Česló pošta, s.p. tIČ 471149E3| pro

Informační systém dato\ďch scbránek - produlrfuí prostřeďMinisterstvo vnitra čR-tancetář vrchního
řeďtele sekcó pro inforntatiku a ecoYerment tIč 000070ó4]' Elektronická značka byla oznaěena časorrjm
razítkenr" Datum a ěas 22.11.2013 08:38:14, číslo kvalifikovaneho časového rantťra 16 DA A9, časové razítko
bylo vydrfuro PostSignurn Qualified CA 2, Česká poštq s.p. tIč 471149s3|.

odesílající datovrí schránka:
Názw: Celní uřad pro Moravskoslezslcý kaj
Adresa: nárněstí Svatopluka Čecha 5 4718' 7o2Oo ostava, CZ
ID datové schránky: ry6nz2l
Typ uživatele: Spisovtí služba

Vstupující dokrrment obsažený v datové 4právě byl pďepsán zaručenýn elektroniclcým podpisern založeným na
kvalifikovanern certifikítu vydane'n akreditovaným poslqtovatelern certifikačních služeb a platnost zaruěeneho
eleknonického podpisu byla ověřena dne 09.12.2014 v 11:31:2l' Zaruěený elelctronický p9dpis byl sbledán
platným (dola.rment nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Udaje o zaÍučenéÍn
eleliÍronickern podpisu: číslo kvďifikovaneho certifikrátu 00 A4 8ó BF, kvalifikovaný certifilcít byl vydán
akreditovaným pos\ttovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Aut}ority' 09/2009' První
certifikační autoňts' a.s. pro podepisujicí osobu (ozrďující osobu) Mgr. Kamil Kďuž& l.zástupce ředitele
cÚ, lg7gl, CeIní rÉřad pro Moravskoslezský kraj, Náměsti Svatopluka Čecha 8, ostrava' 702 00, Česká
republika - Generální ředitetství cel' Elektroniclcý podpis byl označen plahým časovým razítkerq zalroženým
na kvalifikovanán csrtifikátu vydanem alceditovaným pos$ltovatelern certifikačních služeb. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 09 'I2.2ol4 v 11:3l:21. Údaje o ěasovern razítku: datum a čas 21.11.2013 14:49:18'
číslo kvalifikovaneho časového raátka 00 A3 0B 91, kvalifikovanó časové razítto bylo vydrfuro alaeditovaným
poskytovatelerr certifikačních sluŽeb I.CA - Qualified Certification Authority' o9l20o9, První certifikační
autorita, a.s..

Vystavil: Česká pošta
Pracoviště: Ostrava 10
náměstí Jurije Gagarina 235/2' ostravq 710fi) dne 09.12.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby' Kerá autorizovanou konverzi dolnrmentu provedlr:
Michaela Holešinská

otisk edního razí

765 1 848 -17 7 65-14 I 209 1 13053

Poot mko:
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