Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor dopravní obslužnosti

EUROLICENCE
LICENCE PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU ZBOŽÍ PRO CIZÍ POTŘEBU A LICENCE
PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH AUTOKARY A AUTOBUSY PRO CIZÍ POTŘEBY

CO JE EUROLICENCE?
Eurolicence je doklad, který nahrazuje zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění
bilaterálních, tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU. Dopravce musí vlastnit
eurolicenci od 1.5.2004.

KDO MUSÍ MÍT EUROLICENCI?
Přístup na trh v jednotlivých členských státech EU je zajištěn prostřednictvím eurolicence. Eurolicenci
musí tedy mít ten, kdo provozuje na území států Evropského společenství nebo z území členského
státu Evropského společenství do státu, který není součástí Evropského společenství, anebo naopak
pro část cesty na území členského státu
a) silniční motorovou dopravu nákladní mezinárodní vozidly, jejichž celková hmotnost
přesahuje 6 tun a jejichž užitečná hmotnost přesahuje 3,5 tuny,
b) silniční motorovou dopravu osobní mezinárodní autobusy.

KDE ZÍSKAT EUROLICENCI?
Eurolicenci vydá dopravní úřad příslušný pro vydání stanoviska – pro dopravce v Libereckém kraji je to
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy.

JAK ZÍSKAT EUROLICENCI ?
Dopravnímu úřadu dopravce zašle nebo předloží žádost o vydání eurolicence (formulář žádosti lze
získat na internetových stánkách Libereckého kraje nebo přímo na odboru dopravy), kde uvede počet
vozidel, pro která požaduje vydání eurolicence. Dopravce získá opis eurolicence na ta vozidla, která
nahlásil u dopravního úřadu a pro která splňuje finanční způsobilost. Tyto opisy budou muset být pro
případnou kontrolu ve vozidle.
Dopravní úřad vydá dopravci prvopis eurolicence a příslušný počet číslovaných opisů eurolicence
do 15 pracovních dní ode dne doručení žádosti.
Eurolicence je vydávána na dobu 5 let.

KOLIK STOJÍ EUROLICENCE?
Prvopis eurolicence 200,- Kč; opis eurolicence (pro každé vozidlo) 50,- Kč
Dopravce uhradí příslušnou částku v pokladně Krajského úřadu Libereckého kraje. Po předložení
dokladu o zaplacení poplatku mu bude vydána eurolicence.

DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYDÁNÍ EUROLICENCE
Pokud podnikatel v silniční dopravě nesplňuje podmínky pro provozování mezinárodní dopravy
stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (tj. dobrou
pověst, odbornou způsobilost a finanční způsobilost) dopravní úřad zahájí správní řízení a vydá
rozhodnutí o nevydání eurolicence.
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