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1. Před zahájením mezinárodní přepravy zboží musí dopravce čitelně vyplnit povolení, a to 

v litevském, anglickém, německém nebo ruském jazyce, dle níže uvedených pokynů: 

 1. 1. V kolonce Haulier and address (dopravce a adresa) je nutné vyplnit název dopravní 

společnosti, adresu dopravce – zemi, město (usazení) a ulici, kde je dopravce registrován; 

1. 2. V kolonce Vehicle registration number (SPZ vozidla) je nutné uvést SPZ nákladního 

vozidla a přívěsu nebo návěsu (v případě soupravy); 

1. 3. V kolonce Place and date of loading (místo nakládky, datum) je nutné uvést zemi a 

místo, kde bylo zboží naloženo a datum nakládky; pokud se nákladní vozidlo nebo souprava vozidel 

pohybuje bez nákladu, bude tato kolonka vyplněna pomlčkou; 

1. 4. V kolonce Name and weight (t) of the goods (název zboží a hmotnost (t)) je nutné uvést 

název a hmotnost přepravovaného zboží v nákladním vozidle a v jeho přívěsu nebo návěsu (pokud se 

jedná o soupravu); v případě vícenásobné přepravy (vícenásobný odesilatel nebo vícenásobný 

příjemce), bude v této kolonce uvedeno slovní spojení Set of goods (sada zboží), počet nákladních 

listů CMR (např. CMR 12) a hmotnost zboží, uvedená jako celková hmotnost veškerého zboží; 

v případě, že se jedná o jízdu bez nákladu, bude tato kolonka vyplněna pomlčkou; 

1. 5. V kolonce Date, time, place of entry/ exit to/ from the Republic of Lithuania (datum, čas 

a místo vjezdu/ výjezdu do/ z Litvy) je nutné uvést datum, čas a místo, na kterém bude překročena 

státní hranice Litvy, název stanoviště hraniční kontroly nebo, v případě, že státní hranice je 

překročena přes stanoviště hraniční kontroly jiné než mezinárodní stanoviště hraniční kontroly, číslo 

dálnice nebo národní silnice; 

1. 6. V kolonce Place of unloading (místo vykládky) je nutné uvést název země a místo, kde 

bude zboží vyloženo; v případě jízdy bez nákladu, bude tato kolonka vyplněna pomlčkou; 

1. 7. V kolonce Signature (podpis) bude uveden podpis řidiče; 

1. 8. V kolonce Place and date of issue and stamp (adresa, datum a razítko) bude uveden 

název země a místo, kde bylo povolení vydáno, datum a razítko příslušného orgánu, který povolení 

vydává. 

 

2. Povolení, které má dopravce v držení před vjezdem (opuštěním) území Litvy musí obsahovat 

informace uvedené pod body 1.1 – 1. 8. výše uvedených podmínek. 

3. Dopravce může údaje v povolení revidovat výmazem původně uvedených údajů a jejich jasným 

nahrazením novými informacemi: 

 3. 1. k bodu 1. 1. podmínek, musí být taková úprava ověřená razítkem příslušného orgánu, 

který povolení vydává. Toto razítko musí být shodné s originálním razítkem vydávajícího orgánu. 

 3. 2. k bodu 1. 2. podmínek, pokud je z důvodu poruchy nutná náhrada nákladního vozidla, a 

přívěsu nebo návěsu (v případě soupravy) a dopravce disponuje dokladem z provozovny, která 

provádí opravu, je možné, aby tuto úpravu provedl řidič nebo dopravce a uvedl svůj podpis. 


