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Doklady, které musí být ve vozidle 

 
 

� Záznamník jízd v jazyce státu registrace, očíslovaný příslušným orgánem, 
který jej vydal, a který musí obsahovat:  

 
� Povolení CEMT s řádně vyplněnými údaji -  s platností pro příslušný rok 

nebo krátkodobé (platnost 30 dnů), s razítky podle typu příslušného vozidla 
(EURO IV/V/VI bezpečné)1, a pokud je to nezbytné i podle toho, na území 
kterých států se platnost nevztahuje (A, GR, H, I, RUS). Krátkodobé 
povolení smí platit jen 30 dnů. 

 
� Atest shody s  technickými a bezpečnostními požadavky ve vztahu 

k emisím a hluku a bezpečnostním požadavkům pro „EURO IV bezpečné“, 
„EURO V bezpečné“, „EEV bezpečné“ nebo „EURO VI bezpečné“ motorové 
vozidlo (Příloha 4 Průvodce) vyplněný v jednom ze čtyř jazyků (jazyk státu 
registrace, francouzština, angličtina, němčina), ke kterému je třeba přiložit 
alespoň dva nevyplněné formuláře v ostatních z těchto čtyř jazyků. Všechny 
formuláře musí být shodně očíslovány ve státě registrace tak, aby toto 
označení vytvářelo unikátní číselnou řadu v rámci příslušného členského 
státu. Příslušný národní orgán může zajistit číslování sám, nebo delegovat 
tuto povinnost na výrobce, ale vždy je odpovědný za to, že každé číslo 
může být „vystopováno“, takže každý atest může být identifikovaný. 

 

• Atesty shody s technickými a bezpečnostními požadavky pro „EURO 
III bezpečné“ nebo „EURO IV bezpečné” nákladní vozidlo (přílohy 
6A, 6B, 7A a 7B Průvodce z roku 2006), vydané před 31.12.2008 
zůstávají v platnosti. 

• Atesty shody s technickými a bezpečnostními požadavky pro „EURO 
V bezpečné“ nákladní vozidlo (ITF/TMB/TR(2008)4), vydané před 
31.12. 2008 zůstávají v platnosti. 

• Atesty shody s technickými a bezpečnostními požadavky pro „EURO 
III bezpečné”, „EURO IV bezpečné“ nebo „EURO V bezpečné” 
nákladní vozidlo (Příloha 4 Průvodce 2009), vydané do 31.12. 2013 
zůstávají v platnosti2. 

 

                                                 
1 EEV bezpečné“ nákladní vozidlo se pro potřeby CEMT kontingentu nepovažuje za samostatnou 

kategorii. „EEV bezpečné“vozidlo musí být vybavené povolením pro „EURO 
V bezpečné“ vozidlo. 

2 „EURO III bezpečné“ vozidlo zůstává součástí kontingentu pouze na přechodné dvouleté 
období do 31.12. 2015. 



 

• Vozidla, poprvé registrovaná před novelizacemi nařízení nebo 
směrnic, jak jsou uvedené v Průvodci, musí splňovat požadavky v té 
době platné směrnice nebo nařízení.  

• Od 1.1. 2014 se musí používat atesty podle vzoru v příloze 4 tohoto 
Průvodce. 

 
� Atest shody s bezpečnostními požadavky pro přípojné vozidlo (viz Příloha 5 

Průvodce), vyplněný v jednom ze čtyř jazyků (jazyk státu registrace, 
francouzština, angličtina, němčina), ke kterému je třeba přiložit alespoň dva 
nevyplněné formuláře v ostatních z těchto jazyků.  Všechny formuláře musí 
být shodně očíslovány ve státě registrace tak, aby toto označení vytvářelo 
unikátní číselnou řadu v rámci příslušného členského státu. Příslušný 
národní orgán může zajistit číslování sám, nebo delegovat tuto povinnost na 
výrobce, ale vždy je odpovědný za to, že každé číslo může být 
„vystopováno“, takže každý atest může být identifikovaný. 

• Atesty, vydané do 31.12. 2013 zůstávají v platnosti. Vozidla, poprvé 
registrovaná před novelizacemi nařízení nebo směrnic, jak jsou 
uvedené v Průvodci, musí splňovat požadavky v té době platné 
směrnice nebo nařízení.  

• Od 1.1. 2014 se musí používat atesty podle vzoru v příloze 5 tohoto 
Průvodce 

 
 

� Atest technické kontroly motorového a přípojného vozidla (Příloha 6 
Průvodce), vyplněný v jednom ze čtyř jazyků (jazyk státu registrace, 
francouzština, angličtina, němčina), ke kterému je třeba přiložit alespoň dva 
nevyplněné formuláře v ostatních těchto jazyků. Příslušný orgán státu 
registrace je povinen všechny atesty řádně očíslovat. 

• Vzhledem k tomu, že datum první registrace vozidla není 
zaznamenáno v žádném dokladu CEMT a ne vždy je uvedeno 
v registračních dokladech vozidel, všechna vozidla, bez ohledu na to, 
zda jsou nová nebo stará, musí mít tento atest ve vozidle za účelem 
rychlé a jednotné kontroly. 

• Atesty technické kontroly, vydané v roce 2013 platí na období 12 
měsíců, pak musí být před koncem toho samého měsíce obnovené. 
Od 1.1. 2014 se musí používat atesty podle vzoru v příloze 6 tohoto 
Průvodce 

• Pokud atesty shody viz výše byly vydané do 31.12.2013, kontroluje 
se během technické kontroly výbava vozidla v souladu s požadavky 
uvedených verzí směrnic, které byly v platnosti v den první registrace 
vozidla. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ ATESTŮ 

 
Všechny atesty musí být řádně a úplně vyplněné a podepsané. Nebudou 
uznané platnými, pokud informace a atesty jsou vyžadovány, ale některé 
body jsou nevyplněné. Jediné výjimky z tohoto pravidla jsou: 

 

•   Zadní a boční zábrany proti podjetí v příloze 4 a 5: jak je uvedeno pod 
čarou v poznámce, tyto body nejsou vyžadovány pro tahače návěsů. 
V takovém případě se důrazně doporučuje tyto body proškrtnout, než je 
nechat prázdné. 
Atesty dle příloh  4 a  5 mohou být vyplněné a podepsané skenerem nebo 
podpisovým razítkem. 

 

 

 

 

  

UPOZORNĚNÍ 
1.“EEV bezpečné“ nákladní vozidlo se pro potřeby CEMT kontingentu 
nepovažuje za samostatnou kategorii. „EEV bezpečné“ vozidlo musí být 
vybavené povolením pro „EURO V bezpečné“ vozidlo. 
2. „EURO III bezpečné“ vozidlo zůstává součástí kontingentu pouze na 
přechodné dvouleté období do 31.12. 2015. 
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UPOZORNĚNÍ:  

- všechny vzory atestů, uvedené v tomto dokumentu, ruší a nahrazují 
od 1.1. 2014 vzory atestů, uveřejněné v předchozích Průvodcích. 

- vzory atestů a program nákladního vozidla pro „EURO III bezpečné“, 
„EURO IV bezpečné“ nebo „EURO V bezpečné“ motorové vozidlo, 
„superzelené a bezpečné“ a „zelené“ vozidlo podle dodatku slouží jen 
pro informační účely 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Předmluva 

Od svého vzniku v roce 1953 se Evropská konference ministrů dopravy 
(CEMT) zaměřila na usnadnění mezinárodní pozemní dopravy a integraci 
mezinárodních trhů. 

 
Mnohostranný kontingent dopravních povolení CEMT byl zaveden 1. ledna 
1974. Vyjadřoval snahu Rady ministrů učinit konkrétní krok směrem 
k postupné liberalizaci nákladní silniční dopravy, k níž mohlo dojít pouze 
zároveň s harmonizací konkurenčních podmínek mezi silničními dopravci 
jednotlivých zemí a také mezi jednotlivými druhy dopravy. 

 
Zavedením norem na hluk a znečišťující emise pro “zelená” nákladní 
vozidla a ještě přísnějších norem na znečišťující emise a bezpečnostní 
podmínky pro “zelenější a bezpečná” nákladní vozidla a poté pro nákladní 
vozidla “EURO III bezpečná”,  „EURO IV bezpečná“, „EURO V bezpečná“ a 
nedávno pro „EURO VI bezpečná“ nákladní vozidla vede mnohostranný 
kontingent také k používání bezpečných vozidel, která jsou šetrná 
k životnímu prostředí, a přispívá tak k zajištění trvale udržitelné mobility. 

 
Dalším účinkem mnohostranného charakteru povolení je racionalizace 
používání vozidel snížením počtu prázdných jízd.  

 
Evropská konference ministrů dopravy (CEMT) se změnila v Mezinárodní 
dopravní fórum (ITF) deklarací, přijatou ministry na setkání v Dublinu 17. a 
18. 5. 2006.  

 
Nicméně mnohostranný kontingent pokračuje ve fungování jako kontingent 
povolení CEMT, vyhrazených pro členské státy CEMT, jak jsou uvedené 
v kapitole 1. Definice.  

 
Následující průvodce, který je určený dopravcům, držitelům povolení CEMT 
a úředníkům, podílejícím se na řízení kontingentu, stručně shrnuje základní 
charakteristiky povolení a podmínky a možnosti jejich používání. 
  



 

      

1.   Definice 

Tučně vytištěné výrazy znamenají: 

- CEMT: Evropská konference ministrů dopravy, mezivládní organizace, zalo-
žená v roce 1953; 

- Členské státy:   účastníci systému kontingentů  CEMT. 
Od 1. ledna 2009 jsou členy: Albánie, Arménie, Německo, Rakousko, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvat-
sko, Dánsko, Malta, Makedonie (FYROM), Španělsko, Estonsko, Ruská 
federace, Finsko, Francie, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldávie, Norsko, Nizozem-
sko, Polsko, Portugalsko, Česko, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, 
Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Slovinsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina; 

- Třetí stát: stát, který není členem systému  kontingentu povolení CEMT; 
- Stát registrace:  stát, ve kterém je vozidlo registrováno. Toto je současně 

uvedeno na registrační značce vozidla; 
- Povolení : povolení, platné s přiloženým řádně vyplněným záznamníkem 

jízd na určité časové období pro neomezený počet jízd v souladu 
s odstavcem 3.16 mezi členskými státy; 

- Příslušný orgán : úřad nebo organizace v členském státě, oprávněný 
k činnostem v souladu s tímto Průvodcem. 

- Mnohostranný charakter : možnost použití povolení pro jízdy mezi členský-
mi státy,  jinými než stát, kde má dopravce sídlo; 

- Záznamník jízd : záznam, který je nedílnou součástí povolení a obsahuje  
informace o dopravních operacích v chronologickém pořadí podle 
jednotlivých jízd, uskutečněných naloženým nebo prázdným vozidlem. Tyto 
informace mohou být použité pro kontrolu užití povolení; 

- Mezinárodní doprava : jízda naloženého nebo prázdného vozidla, jehož 
místo odjezdu a místo příjezdu se nacházejí ve dvou různých členských 
státech, s tranzitem nebo bez přes jeden nebo více členských či 
nečlenských států. 

- Doprava pro cizí pot řeby : doprava, vykonaná dopravním podnikem za 
úplatu; 

- Doprava na vlastní ú čet: doprava, která není za úplatu, což je doloženo 
doklady, které jsou ve vozidle; 

- Kabotáž  – dopravní operace, při které je náklad naložen a vyložen na dvou 
různých místech na území jednoho státu a vozidlo je registrováno v jiném 
státě; 

 
 
 



 

 
 

- Opakující se doprava : doprava výhradně mezi  dvěma členskými státy, 
z nichž ani jeden není státem registrace; 

- Dopravní podnik (dopravce):  každá fyzická nebo právnická osoba, která 
vykonává povolání mezinárodního silničního nákladního dopravce a která je 
řádně oprávněná k vykonávání mezinárodní dopravy příslušným orgánem 
státu, kde podnik sídlí; 

- Tranzit : jízda přes území státu, při které nedochází k nakládce nebo 
vykládce zboží. 

- Vozidlo : motorové vozidlo určené pro přepravu zboží, registrované 
v členském státě nebo souprava vozidel, u které minimálně motorové 
vozidlo je registrováno v členském státě  a vozidlo je určeno výhradně 
k přepravě nákladu. Vozidlo může být ve vlastnictví dopravce nebo mu 
může být k dispozici na základě nájemní nebo leasingové smlouvy;  

- Najaté vozidlo : každé vozidlo, které je za úplatu a po stanovenou dobu v 
držení podniku, který provádí nákladní silniční dopravu pro cizí nebo vlastní 
potřeby na základě nájemní nebo leasingové smlouvy s podnikem, který 
vozidlo vlastní. 

- Přívěs: bezmotorové nákladní přípojné vozidlo,  s výjimkou návěsu. 
- Návěs: bezmotorové nákladní přípojné vozidlo, u něhož podstatná část 

hmotnosti a nákladu je nesená motorovým vozidlem. 
- Základní kontingent : kontingent, stanovený pro členský stát; 
- Kontingent:  počet povolení, poskytnutých každý rok členskému státu 

CEMT. Zásady pro výpočet tohoto kontingentu je stanoven skupinou pro 
silniční dopravu a schválený ministry. 

- Sekretariát:  sekretariát Mezinárodního dopravního fóra (ITF); 
- Stát registrace: členský stát, kde má dopravce sídlo; 

  
  



 

2.  Liberalizované p řepravy  
 

V zájmu usnadnění mezinárodní dopravy a ve snaze přispět k lepšímu využití 
vozidel, jsou následující kategorie dopravy osvobozeny od mnohostranných 
nebo dvoustranných povolení: 

 
1) doprava vozidly, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nepřesahuje 3,5 

tuny.1  
2) doprava zboží příležitostného charakteru na a z letiště v případě odklonu 

leteckých služeb2  
3) doprava havarovaných nebo porouchaných vozidel a jízdy odtahových 

vozidel 
4) prázdné jízdy vozidel, vyslaných jako náhrada za vozidla porouchaná 

v jiném státě a zpětná jízda vozidla opraveného 
5) doprava živých zvířat ve speciálních k tomuto účelu konstruovaných nebo 

upravených vozidlech, schválených příslušnými úřady členského státu3  
6) doprava náhradních dílů a vybavení pro námořní lodě a letadla4  
7) doprava lékařských potřeb a vybavení pro první pomoc zejména 

v případech přírodních katastrof a humanitární pomoci 
8) doprava zboží neobchodního a uměleckého charakteru pro výstavy a 

veletrhy5  
9) doprava pro neobchodní účely vybavení, příslušenství a zvířat na a 

z divadelních, filmových, hudebních, sportovních či cirkusových 
představení, veletrhů či poutí stejně jako pro rádiovou, filmovou či televizní 
výrobu6  

10) doprava zboží pro vlastní potřebu7  
11) pohřební přepravy 
12) poštovní přeprava jako veřejná služba8  
13) jízdy bez nákladu nově vyrobených vozidel do místa určení9  

 
 

(1)  Itálie vznesla výhradu k bodu 1) 
(2)  Německo a Rusko vznesly výhradu k bodu 2) 
(3)  Rakousko, Bulharsko, Česko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, 

Itálie, Polsko, Rusko a Švýcarsko vznesly výhradu k bodu 5) 
(4)  Česko, Německo a Rusko vznesly výhradu k bodu 6) 
(5)  Německo vzneslo výhradu k bodu 8) 
(6)  Německo vzneslo výhradu k bodu 9) 
(7)  Bulharsko, Česko, Rakousko, Bělorusko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Maďarsko, Itálie, Litva, Polsko,  Rusko, Švédsko a Turecko vznesly výhradu 
k bodu 10) 

(8)  Rakousko a Itálie vznesly výhradu k bodu 12) 
(9)  Finsko vzneslo výhradu k bodu 13) 



 

 

Zvláštní p řípady 
 

Mezinárodní stěhování nepodléhají kontingentu povolení, ale zvláštnímu 
povolení. Využívá se vzor povolení CEMT pro stěhování (viz Příloha 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.  Výdej a omezení povolení CEMT 

3.1 Povolení CEMT (viz. Příloha 1) jsou mnohostranná povolení, udělovaná 
ITF/CEMT  pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, 
prováděnou na základě systému kontingentu, dopravními podniky se 
sídlem v členském státě CEMT 

      - mezi členskými státy CEMT;  a  
      - tranzitem přes území jednoho nebo více členských států CEMT      

vozidly, registrovanými v členském státě CEMT. 
 
3.2  Povolení neplatí pro přepravy mezi členským státem a třetím státem. 

Například vozidlo, provádějící přepravu mezi Norskem (člen CEMT a 
účastník systému povolení) a Íránem jako místem konečné vykládky 
(nečlenský stát CEMT, ale sousední stát členského státu) nemůže 
použít povolení CEMT pro tuto přepravu. 

 
3.3 Povolení CEMT je platné, pokud se při přepravě tranzituje území třetího 

státu (např. nakládka v Norsku s místem určení v Rusku a s tranzitem 
přes Írán). 

 
3.4   Pokud přeprava probíhá tranzitem přes území členského státu CEMT, 

kde je platnost povolení omezena, tento stát lze tranzitovat na 
dvoustranné povolení, povolení Společenství nebo jiným způsobem 
(RoLa), ale povolení CEMT musí být ve vozidle od nakládky po 
vykládku. 

 
3.5  Vydávají se roční povolení zelené barvy, platné na kalendářní rok (1.1. 

– 31.12.) a krátkodobá povolení žluté barvy, platná 30 dní a označená  
„short-term licence“. 

 
3.6    Povolení CEMT se vydávají příslušným úřadem členského státu 

CEMT, kde podnik sídlí, podle ustanovení a podmínek, určených tímto 
státem. Povolení  se vydávají v souladu s vnitrostátními podmínkami 
dopravním podnikům řádně oprávněným  provozovat nákladní silniční 
dopravu. Povolení neobsahují registrační značku vozidla a jsou 
doplněna záznamníkem jízd. 

 
3.7 CEMT vydává povolení členským státům bez poplatku, proto poplatky 

za výdej povolení CEMT dopravcům jsou stanovené v souladu s 
vnitrostátními předpisy. 

            
    
 



 

Rozsah a omezení platnosti povolení 
 

3.8 Členské státy CEMT uznávají platnost povolení, vydaných jiným 
členským státem a využívaných v souladu se zde stanovenými pravidly 
a podle omezení, uvedených dále. 

 
3.9  Bylo rozhodnuto, vzhledem k nedostatku volného místa na povolení, že 

platnost povolení bude vyplněná arabskými čísly s uvedením měsíce 
slovy v plné délce v národním jazyce a v angličtině nebo ve 
francouzštině,  nebo jen v angličtině či francouzštině. 

 
 

      Všeobecná omezení 
 

3.10  Razítka podle 3.12 a 3.14 příslušný národní výdejní úřad umístí   
přednostně na pravém okraji první strany povolení. 

 
3.11 Pokud jízdu provádí souprava vozidel, povolení je vydáváno 

příslušným úřadem státu, kde je registrováno tažné vozidlo. Toto 
povolení se vztahuje na soupravu vozidel, i pokud přívěs nebo návěs 
není registrován na jméno držitele povolení, nebo je registrován 
v jiném členském státě. 

 
Územní omezení 

 
3.12 Některá povolení nemohou být používána na území některých 

členských států. Tato povolení jsou za tímto účelem označena 
červeným razítkem. To je případ některých povolení, na kterých je 
červené razítko s označením  Rakouska, Řecka, Maďarska nebo Itálie 
nebo Ruska (viz Příloha 3). 

 
3.13  Krátkodobá  povolení neplatí na území Rakouska. 
 

Technická omezení 
 

3.14 Některá povolení lze použít pouze pro dopravu s využitím vozidel, 
zvaných: 

 
3.14.1  ”EURO IV bezpečné“ nákladní vozidlo (viz kapitola 9 Program 

„EURO IV bezpečné“ vozidlo.). V tomto případě mají povolení 
zelené razítko s číslem „IV“ uprostřed (viz Příloha 3).  



 

3.14.2 “EURO V bezpečné“ nákladní vozidlo (viz kapitola 10 Program  
„EURO V bezpečné“ vozidlo). V tom případě mají povolení 
rozlišující zelené razítko s číslem „V“ uprostřed (viz Příloha 3). 

3.14.3 “EURO VI bezpečné” nákladní vozidlo (viz kapitola 11 Program 
„EURO VI bezpečné“ vozidlo.). V tom případě mají povolení  
rozlišující zelené razítko s číslicí „VI“ uprostřed (viz Příloha 3).1 

 
3.15 Za účelem doložení návratu do státu registrace v případě tranzitní 

jízdy musí řidič v odstavci „zvláštní poznámky“ v řádku příslušné 
přepravy zapsat velké písmeno „T“ a datum a místo vstupu vozidla na 
území  registrace vozidla. 

 
3.16 Od 1. ledna 2006 jsou na povolení CEMT povoleny dopravní operace   

za následujících podmínek: 
     - po první ložené jízdě ze státu registrace do jiného členského státu,  

 - smí dopravce uskutečnit maximálně tři ložené jízdy, které  neprocházejí     
státem    registrace, 

     - po těchto třech jízdách se musí vozidlo, prázdné či naložené, vrátit zpět   
do státu registrace. 

    
        Prázdné jízdy mimo stát registrace se neberou do úvahy, protože 

nejsou považovány za dopravní operace. Prázdná jízda do nebo 
tranzitem státem registrace je považována za návrat zpět. 

 
3.17 Dopravce nesmí být trestán dvakrát za jedno porušení pravidel. Za 

účelem vyloučení opakovaných pokut za ten samý případ nedodržení 
omezení počtu 3 jízd podle odstavce 3.16, vyznačí kontrolní orgány 
členských států v případě zjištění porušení a uložení pokuty v odstavci 
„zvláštní záznamy“ v záznamníku jízd počet kontrolovaných jízd, 
v rámci kterých porušení bylo zjištěno (např. 3 + 1)  s datem kontroly a 
razítkem kontrolního orgánu. Vozidlo, u kterého bylo porušení zjištěno,  
se musí co nejdříve vrátit do státu registrace. V tomto případě je další 
dopravní operace považována za další porušení. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zvláštní zelené razítko s číslicí „III“ uprostřed (vit příloha 3), odpovídající vozidlu kategorie „EURO III 

bezpečné“, smí být využito na přechodné dvouleté období do 31.12. 2015 



 

4.  Používání povolení CEMT 

4.1 Povolení může používat současně pouze jedno vozidlo. Povolení musí 
být v kabině vozidla mezi místem nakládky (od okamžiku naložení 
vozidla) a vykládky (až do vyložení vozidla), pokud se jedná o jízdu 
s nákladem, nebo během celé trasy, jestliže jde o prázdnou jízdu, která 
předchází nebo navazuje na jízdu s nákladem. 

 
4.2 Stát nakládky se může lišit od státu původu zboží. 
 
4.3 Povolení CEMT neopravňuje ke kabotáži. 
 
4.4 Povolení neosvobozuje dopravce od jiných případně požadovaných 

povolení pro dopravu nákladů, jejichž rozměry či hmotnosti přesahují 
stanovené limity, nebo od povolení pro zvláštní kategorie nákladní 
dopravy (např. nebezpečné zboží). 

 

4.5  Povolení CEMT může být používáno pro vozidla pronajatá bez řidiče 
nebo pořízená na leasing dopravcem, kterému bylo přiděleno. Vozidlo 
musí být k dispozici výlučně podniku, který ho používá během doby 
nájemní smlouvy a musí být řízeno zaměstnanci tohoto dopravce. 
V tomto případě následující doklady musí být v kabině vozidla: 

 
  4.5.1 Nájemní nebo leasingová smlouva nebo ověřený výpis z této 

smlouvy obsahující zejména jméno pronajímatele, jméno 
nájemce, datum a dobu trvání smlouvy a identifikační číslo vozidla 
(VIN); 

 
       4.5.2 V případě, že řidič není sám nájemcem, pracovní smlouva řidiče 

nebo ověřený výpis z této smlouvy, obsahující zejména jméno 
zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a dobu trvání 
pracovní smlouvy, nebo poslední výplatní lístek. 

V případě potřeby mohou být výše uvedené dokumenty nahrazeny rov-
nocenným dokladem vydaným příslušnými úřady členského státu. 
Tento doklad musí být také přeložen v příloze do angličtiny, 
francouzštiny nebo němčiny. 

 
4.6 Dopravce nesmí převést povolení CEMT na třetí osobu. 

 
4.7 Jméno dopravce uvedené na první straně povolení musí odpovídat 

jménu provozovatele dopravy.  
 



 

4.8 V případech, kdy přeprava začíná na jedno roční nebo krátkodobé 
povolení a pokračuje na jiné povolení, vydané pro následující období, 
musí být ve vozidle obě tato povolení po celou dobu přepravy. 

 
4.9  Povolení CEMT, záznamník jízd a odpovídající atesty nesmí být 

zatavené ve folii nebo chráněně podobným způsobem ochranným 
filmem. 

 



 

5.  Záznamník jízd  
 
5.1  Držitel povolení CEMT musí mít záznamník jízd (viz Příloha 7).  

 
5.2  Každý stát tiskne ve svém jazyce tolik záznamníků, kolik jich je potřeba 

k ročním nebo  krátkodobým povolením. Obvykle se předpokládá, že 
záznamník ke krátkodobým povolením má pět listů. Pro roční 
záznamník se doporučují 52 samopropisovací číslované strany 
odpovídající 52 týdnům v roce. 

 
5.3  Záznamník jízd obsahuje jméno dopravce a je nepřenosný.  

 
5.4 Záznamník musí mít stejné číslo, pokud je to nutné s možným 

dodatečným číslováním, jako povolení, ke kterému přísluší. Nový 
záznamník se smí vydat až poté, kdy první je celý vyplněn. Pokud tato 
podmínka není splněna, povolení může být považováno za neplatné. 

 
5.5 Záznamy o provedených transportních operacích musí být zapisovány 

v chronologickém pořadí tak, aby dokladovaly každou jízdu s nákladem z 
místa nakládky do místa vykládky a  také každou prázdnou jízdu a 
použité hraniční přechody. Tranzitní body mohou být také zaznamenány, 
ale není to povinné. 

 
5.6 Záznamník jízd musí být vyplněný před zahájením každé jízdy 

s nákladem mezi každým místem nakládky a místem vykládky i před 
každou  jízdou bez nákladu. 
 

5.7 V případech, kdy je během jedné jízdy zboží nakládáno nebo vykládáno 
na různých místech, musí být jednotlivé úseky vyznačeny ve sloupcích 1, 
2, 3, 5 a 6 znaménkem „+“, např. ve sloupci 2 a) „místo nakládky“: 
Ventspils + Riga + Bauska; ve sloupci 5 „hrubá hmotnost zboží“: 12 + 5 + 
5. 

 
5.8 Jakékoliv opravy musí být provedeny takovým způsobem, aby původní 

text nebo čísla zůstaly čitelné. 
 

5.9  Příslušné kontrolní orgány nesmějí vyžadovat, aby záznamník 
obsahoval razítka z každého tranzitního státu, ale mohou záznamník jízd 
při kontrole orazítkovat. Držitel povolení CEMT nemusí zajistit, aby 
v záznamníku byla razítka z každého tranzitního státu. 

 
5.10 V případech podle odstavce 4.8 záznamník  k povolení, na které se 

přeprava dokončí, musí obsahovat informace o celé přepravě a ve 
sloupci „zvláštní záznamy“ musí být uvedeno číslo povolení, na které 
přeprava začala. 



 

 
5.11 Povolení, záznamník a atest pro „EURO IV bezpečné, „EURO V 

bezpečné“, „EEV bezpečné“1 nebo „EURO VI bezpečné“  vozidlo musí 
být ve vozidle a předloženy na požádání příslušnému kontrolnímu 
orgánu. Kontrolní orgány mohou záznamník jízd orazítkovat. 

 
5.12 Vyplněné záznamové listy musí být v záznamníku jízd uchovány až do 

konce platnosti povolení. Kopie vyplněných záznamových listů se musí 
vyjmout a poslat příslušnému orgánu nebo organizaci  v průběhu dvou 
týdnů po skončení každého kalendářního  měsíce u ročních povolení. 
Krátkodobá povolení musí být zaslána do dvou týdnů příslušnému 
orgánu po skončení doby platnosti. 

 
 

5.13 Příslušné úřady musí uchovat vyplněné záznamy po dobu 
následujícího kalendářního roku. 

 
5.14 Získané informace smějí být využity jen ke kontrole těchto povolení. 

Nesmějí byt použity pro daňové účely nebo pro sdělování osobních 
informací. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 “EEV bezpečné“ nákladní vozidlo se pro potřeby CEMT kontingentu nepovažuje za 
samostatnou kategorii. „EEV bezpečné“ vozidlo musí být vybavené povolením pro „EURO 
V bezpečné“ vozidlo. 
 



 

 

 

6.  Platnost a odebrání povolení 

 

6.1 Povolení jsou považována za neplatná, jestliže na nich nejsou 
neodstranitelným způsobem uvedeny následující povinné údaje: 

      - název a úplná adresa dopravce, 
      - podpis a razítko organizace vydávající povolení, 
      - datum počátku a konce platnosti povolení, 

      -  datum vydání povolení. 
 

6.2 Povolení, ohlášená jako ztracená a nahrazená, ale později opět 
nalezená, jsou neplatná. Použití těchto povolení současně s náhradním 
povolením se trestá  odebráním obou povolení příslušným úřadem. 

 
6.3 Povolení, k nimž nejsou přiloženy řádně vyplněný záznamník jízd a 

platné atesty např. v  případě povolení pro “EURO IV bezpečné”, “EURO 
V bezpečné” nebo pro “EURO VI bezpečné“  nákladní vozidlo, jsou také 
považována za neplatná.1  

 
6.4  Vozidla vyšší kategorie (např. „EURO V bezpečné“) mohou používat 

povolení nižší kategorie (např. „EURO IV bezpečné“), ale naopak to 
možné není. 

 
6.5  Povolení jsou také považována za neplatná, jestliže kontrola v provozu 

ukáže, že požadavky na emise nebo bezpečnost  nejsou splněny. 
 

6.6  Příslušný výdejní orgán státu může odebrat povolení zvláště v případě 
vážných nebo opakovaných přestupků v používání povolení nebo 
pravidel silničního provozu či sociálních pravidel, a v případě 
nedostatečného využívání povolení nebo v případě používání povolení 
pouze k opakující se dopravě.  

 
6.7 Pouze v případě užití povolení CEMT, které bylo ztracené nebo 

odcizené, nebo užití jiným dopravcem, než kterému bylo vydané, nebo 
v případě falšování nebo prošlého povolení nebo zfalšovaného atestu, 
bude povolení nebo atest okamžitě odebrán jako důkazní materiál pro 

                                                 
1 Atest pro „EEV bezpečné“ motorové vozidlo může být použitý pro povolení pro „EURO 

V bezpečné“ (nebo pro nižší, např. „EURO IV bezpečné“)  kategorii vozidla. 

              Atest pro „EURO III bezpečné“ vozidlo se smí používat na dvouleté přechodné období 
do 31.12. 2015. 



 

následné vnitrostátní správní řízení. Kopie nebo – pokud není třeba pro 
národní řízení - originál povolení nebo atestu společně s odpovídajícími 
informacemi budou předané bez odkladu (do 30 dnů)  příslušnému úřadu 
do státu sídla dopravce.1 

 

6.8  V případě, kdy držitel povolení CEMT bude přistižen při opakovaném 
porušení pravidel nebo padělá nějaký doklad, který se využívá 
s povolením CEMT, neobdrží minimálně následující dva roky žádné 
povolení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
1 Itálie vznesla výhradu k třicetidenní lhůtě. 

 



 

7.  Zrušení a náhrada povolení 

7.1  Odebraná nebo vrácená povolení mohou být vydána jinému dopravci na 
dobu zbývající do konce jejich platnosti. V takovém případě musí být 
povolení zrušeno předtím, než bude nahrazeno náhradním povolením.  

 
7.2 V případech, kdy dojde ke ztrátě nebo odcizení povolení, musí být 

okamžitě informován příslušný úřad, který povolen vydal. Povolení může 
být nahrazené jiným na zbývající dobu platnosti. 

 
7.3 Čísla zrušených a nahrazených, ztracených a odcizených povolení musí 

být oznámena  sekretariátu, který o tom informuje ostatní členské státy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.  Vzájemná pomoc 

 

8.1 Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování pravidel a  
kontrole používání povolení a při stíhání přestupků spáchaných v této 
oblasti. 

 
8.2 Jestliže se příslušné úřady jednoho členského státu dozví, že držitel 

povolení vydaného jiným členským státem spáchal přestupek, členský 
stát, na jehož území byl tento přestupek spáchán, musí informovat 
sekretariát a orgány státu, kde sídlí tento držitel, aby tyto orgány mohly 
přijmout veškerá nutná trestná opatření  (včetně odebrání povolení). 

 
8.3 Příslušné orgány si vzájemně a sekretariátu sdělují veškeré údaje 

ohledně dokladů a pokut, udělených nebo předpokládaných, které mají o 
přestupcích k dispozici, do třech měsíců od zjištění přestupku. 
Sekretariát informuje ostatní členské státy. 

 
8.4 Při opakovaných přestupcích ze strany jednoho členského státu CEMT, 

účastnícího se systému, pokud jde o různé způsoby zacházení 
s mnohostranným kontingentem, žalující orgány musí vyhotovit zprávu a 
předat ji sekretariátu. V každém případě je v kompetenci skupiny pro 
silniční dopravu nebo případně TMB, aby začala projednávat tento 
případ, a bude-li třeba, rozhodla o pozastavení nebo odebrání povolení 
přidělených členskému státu porušujícímu pravidla. 

 
8.5 Tyto postupy platí jako minimální ustanovení, která musí být uplatňována 

pro efektivní řízení systému kontingentu. 
 

  



 

 
 
 
 

9. Program “EURO IV bezpe čné” nákladní vozidlo  
 
 

Požadavky pro nákladní vozidlo “EURO IV bezpečné” jsou následující: 
 

Hlukové limity pro vozidlo  
(jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS ve znění směrnice 1999/101/ES 
nebo v nařízení EHK OSN R 51.02 ): 

 
   77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším jak 75kW 

  78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW  
  80 db (A) pro vozidla s výkonem od 150 kW včetně 

 
Emise pro dieselové motory  

(měřeno podle ESC a ELR zkoušek  a jak je uvedeno ve směrnici EHK 
OSN R 49.03 , homologace B1 nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění 
směrnice 2001/27/ES homologace B1, nebo směrnice 2005/55/ES ve 
znění směrnice 2005/78/ES homologace B1 nebo následných 
novelizací)1 

 
   CO    1,5   g/kWh 
   HC    0,46   g/kWh 
   NOx    3,5   g/kWh 
   Částice                 0,02        g/kWh 
   Kouřivost                           0,5  m-1 

 
(měřeno podle ETC zkoušek  jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN č. 
49.03 ,homologace B1 nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění směrnice 
2001/27/ES homologace B1, nebo ve směrnici 2005/55/ES ve znění 
směrnice 2005/78/ES homologace B1 nebo následných novelizací)1  

 

             CO   4,00   g/kWh 
   NM.HC  0,55   g/kWh 
   CH4 

2   1,1   g/kWh 
   NOx   3,50  g/kWh 
   Částice3  0,03       g/kWh 

 
 

 

 

 1 Písmeno B1 nebo B nebo C ve schvalovacím čísle. 
 2Jen pro  motory na zemní plyn. 

          3Neplatí pro plynové motory, krok  A a B1. 



 

Minimální  technické a bezpe čnostní požadavky: 
 
1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel a 

jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R54.00 nebo následných novelizací 
nebo směrnice  92/23/EHS ve znění směrnice 2005/11/EC nebo následných 
novelizací a v případě protektorovaných pneumatik nařízení EHK OSN 
R109.00 nebo následných novelizací 

 
2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 

v těchto předpisech, musí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí 
(v souladu s nařízením EHK OSN R 58.01 nebo následných novelizací nebo 
směrnicí 70/221/EHS ve znění  směrnice 2000/8/ES nebo následných 
novelizací). 
 

3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 
v těchto předpisech, musí být vybavena bočními zábranami proti podjetí 
v souladu s nařízením EHK OSN R 73.00 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 89/297/EHS nebo následných novelizací. 

 
4. Motorová vozidla musí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK 

OSN R 46.01 nebo následných novelizací, nebo směrnice 71/127/EHS ve 
znění směrnice 88/321/EHS nebo směrnice 2003/97/ES nebo následných 
novelizací. 

 
5. Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené světelným zařízením a 

výstražnými světly podle nařízení EHK OSN R 48.01 nebo následných 
novelizací, nebo směrnice 76/756/EHS ve znění směrnice 91/663/EHS 
nebo následných novelizací. 

 
6. Vozidla musí používat tachograf podle dohody EHK OSN AETR a jejích 

změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS ve znění nařízení 2135/98/ES nebo 
následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 1360/2002/ES a 
432/2004 nebo následných novelizací. 

 
 7. Motorová vozidla musí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu 

s nařízením EHK OSN R 89.00 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
92/24/EHS ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací. 

 
8. Těžká a dlouhá vozidla musí být vzadu vybavena odrazovými deskami 

v souladu s nařízením EHK OSN R 70.01 nebo následných novelizací. 
 
9. Vozidla a jejich přívěsy musí mít brzdy vybavené systémem ABS (v souladu 

s nařízením EHK OSN R 13.09 nebo následných novelizací, nebo směrnicí 



 

71/320/EHS ve znění  novelizace směrnicí 98/12/ES nebo následných 
novelizací. 

 
10. Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené systémem řízení v souladu 

s nařízením EHK OSN R 79.01 nebo následných novelizací, nebo se 
směrnicí 70/311/EHS ve znění  směrnice 1999/7/ES nebo následných 
novelizací. 

 
11. Vozidla a jejich přívěsy musí splňovat požadavky technické kontroly podle 

směrnice 2009/04/ES ve znění směrnice 2010/48/EU nebo následných 
novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně 
přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro 
reciproční uznávání těchto kontrol ve znění k 13. listopadu 2001, nebo 
těch podle nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) 
nebo následných novelizací. V souladu s těmito směrnicemi se musí 
technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 
měsíců1. 

 
Dále, povolení CEMT pro “EURO IV bezpečné” nákladní vozidlo mohou 
používat pouze vozidla, splňující výše uvedené technické podmínky, a tato 
povolení jsou platná pouze tehdy, jsou-li k nim přiložené řádně vyplněné 
atesty, potvrzující dodržování těchto technických a bezpečnostních norem. 

 
Atesty  se vydávají v národním jazyce státu registrace vozidla nebo ve 
francouzštině, němčině nebo v angličtině. Musí k nim být přiložen překlad 
do nejméně dvou jiných z těchto jazyků (viz přílohy 4,5 a 6). 

 
Atest  o hlukových limitech, emisích škodlivých látek a bezpečnosti pro 
“EURO IV bezpečná” nákladní vozidla (viz Příloha 4) může vyplnit: 

 
- schvalovací místo ve státě registrace, pokud tento stát neautorizuje  

zástupce výrobce; 
- výrobce vozidla nebo jeho zástupce ve státě registrace, nebo 
- schvalovací místo ve státě registrace společně s výrobcem vozidla nebo 

pověřeným zástupcem ve státě registrace v případě, že vozidlo není 
kompletně vybavené předepsaným zařízením výrobcem vozidla. 

 
 

V případě schváleného zástupce musí také obsahovat jméno výrobce, 
kterého   zastupuje. 

                                                 
1 12 měsíců, a do konce toho samého měsíce (viz příloha 6) 



 

 
Atest se vydává pouze jednou pro dané vozidlo a nemusí být obnoven, 
pokud se nemění základní údaje, v každém případě emise, které jsou v něm 
uvedeny. 

 
Atest o splnění požadavků bezpečnostních norem, stanovených pro 
nákladní vozidla “EURO IV bezpečná”, musí být kontrolován minimálně 
každý rok při povinné technické kontrole (viz Příloha 6). 

 
Minimální bezpečnostní normy musí splňovat jak samotná vozidla, tak jejich 
přívěsy. Proto musí být při uvádění do provozu a při povinných technických 
kontrolách vyplněné zvláštní atesty pro přívěsy (viz přílohy 5 a 6). 

 
Atest shody pro přívěsy s bezpečnostními požadavky (viz Příloha 5) pro 
nově vyrobená vozidla vyplní v souladu s požadavky příslušné přílohy: 
 

 -   příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno1,  
 -   výrobce nebo schválený zástupce výrobce ve státě, kde je vozidlo  

 registrováno, nebo 
   -  příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno,  

společně s výrobcem nebo schváleným zástupcem výrobce ve státě, 
kde je vozidlo registrováno, pokud ne celá výstroj byla dodána 
výrobcem vozidla. 

 
 
Atest o technické kontrole pro motorové vozidlo a přívěs (viz Příloha 6) 
vyplní v souladu s podmínkami, stanovenými v odpovídajících přílohách: 
 

           -  organizace nebo orgán pověřený a řízený přímo státem, kde je 
vozidlo registrováno, ve smyslu směrnice 2009/40/ES, nebo dohody 
EHK OSN  z roku 1997 nebo Konsolidované rezoluce R.E.1 

 
Technické a bezpečnostní podmínky atestů jsou považovány za nesplněné, 
jestliže kontrola v provozu zjistí překročení emisních hodnot nebo nesplnění 
bezpečnostních požadavků, uvedených na atestech. V takovém případě je 
atest  považován za neplatný. 

 
 

Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně 
doporučuje umístit na přední část “EURO IV bezpečných” nákladních 
vozidel magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému 
v příloze 8. Znak musí mít bílý okraj a zelený vnitřek s bílou číslicí “IV” (IV = 
EURO IV). 

                                                 
1 Pro ty státy, kde není zástupce výrobce 



 

 
 
 
 
10. Program “EURO V bezpe čné” nákladní vozidlo  
 

Požadavky pro nákladní vozidlo “EURO V bezpečné” jsou následující: 
 

Hlukové limity pro vozidlo 
 (jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS ve znění směrnice 
1999/101/ES nebo v nařízení EHK OSN R 51.02): 

 
           77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším jak 75kW 

           78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW  
           80 db (A) pro vozidla s výkonem od 150 kW včetně 

 
Emise pro dieselové motory  

(měřeno podle ESC a ELR zkoušek  a jak je uvedeno v nařízení EHK 
OSN R 49.04 , homologace B2 nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění 
směrnice 2001/27/ES homologace B2, nebo směrnice 2005/55/ES ve 
znění směrnice 2005/78/ES homologace B2 nebo následných 
novelizací)1 

 
           CO    1,5   g/kWh 
           HC    0,46   g/kWh 
           NOx    2,00   g/kWh 
           Částice             0,02        g/kWh 
           Kouřivost                         0,5  m-1 

 
(měřeno podle ETC zkoušek  jak je uvedeno v nařízení EHK OSN R 
49.04 ,homologace B2 nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění směrnice 
2001/27/ES homologace B2, nebo ve směrnici 2005/55/ES ve znění 
směrnice 2005/78/ES homologace B2 nebo následných novelizací)1  

 
          CO   4,00   g/kWh 

             NM.HC  0,55   g/kWh 
             CH4

2    1,1   g/kWh 
             NOx   2,00  g/kWh 
             Částice3  0,03       g/kWh 

 
 
 
 
 
 
1 Písmeno  B2 nebo D, E, F  nebo G ve schvalovacím čísle. 
 2 Jen pro motory na zemní plyn. 
 3 Neplatí pro plynové motory, krok  A, B1 a B2. 



 

 

                Minimální  technické a bezpe čnostní požadavky: 
 

1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel a 
jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R54.00 nebo následných novelizací 
nebo směrnice  92/23/EHS ve znění směrnice 2005/11/EC nebo následných 
novelizací a v případě protektorovaných pneumatik nařízení EHK OSN 
R109.00 nebo následných novelizací. 

 
2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 

v těchto předpisech, musí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí 
(v souladu s nařízením EHK OSN R58.01 nebo následných novelizací nebo 
směrnicí 70/221/EHS ve znění  směrnice 2000/8/ES nebo následných 
novelizací). 
 

3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 
v těchto předpisech, musí být vybavena bočními zábranami proti podjetí 
v souladu s nařízením EHK OSN R73.00 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 89/297/EHS nebo následných novelizací. 

 
4. Motorová vozidla musí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK 

OSN R 46.01 nebo následných novelizací, nebo směrnice 71/127/EHS ve 
znění směrnice 88/321/EHS nebo směrnice 2003/97/ES nebo následných 
novelizací. 

 
5. Vozidla1 musí být vybavena světelným zařízením a výstražnými světly podle 

nařízení EHK OSN R 48.02 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
76/756/EHS ve znění směrnice 97/28/ES nebo následných novelizací. 

 
6. Vozidla musí používat tachograf podle dohody EHK OSN AETR a jejích 

změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS ve znění nařízení 2135/98/ES nebo 
následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 1360/2002/ES a 
432/2004/ES nebo následných novelizací. 

 
7. Motorová vozidla musí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu 

s nařízením EHK OSN R89.00 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
92/24/EHS ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací. 

 
8. Těžká a dlouhá vozidla musí být vzadu vybavena odrazovými deskami 

v souladu s nařízením EHK OSN R70.01 nebo následných novelizací. 

                                                 
1 Přívěsy musí mít osvětlení v souladu s nařízením EHK OSN R48.01 nebo 
následných novelizací. 

 



 

9. Vozidla a jejich přívěsy musí mít brzdy vybavené systémem ABS (v souladu 
s nařízením EHK OSN R13.09 nebo následných novelizací, nebo směrnicí 
71/320/EHS ve znění  novelizace směrnicí 98/12/ES nebo následných 
novelizací. 

 
10.Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené systémem řízení v souladu 

s nařízením EHK OSN R79.01 nebo následných novelizací, nebo se 
směrnicí 70/311/EHS ve znění  směrnice 1999/7/ES nebo následných 
novelizací. 

 
11.Vozidla a jejich přívěsy musí splňovat požadavky technické kontroly podle 

směrnice 2009/04/ES ve znění směrnice 2010/48/EU nebo následných 
novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně 
přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro 
reciproční uznávání těchto kontrol k 13. listopadu 2001, nebo těch podle 
nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN  R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) 
nebo následných novelizací. V souladu s těmito směrnicemi se musí 
technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 
měsíců1. 
 
 
Dále povolení CEMT pro “EURO V bezpečné” nákladní vozidlo mohou 
používat pouze vozidla, splňující výše uvedené technické podmínky, a tato 
povolení jsou platná pouze tehdy, jsou-li k nim přiložené řádně vyplněné 
atesty, potvrzující dodržování těchto technických a bezpečnostních norem. 

 
Atesty  se vydávají v národním jazyce státu registrace vozidla nebo ve 
francouzštině, němčině nebo v angličtině. Musí k nim být přiložen překlad 
do nejméně dvou jiných z těchto jazyků (viz přílohy 4, 5 a 6). 

 
 

Atest  o hlukových limitech, emisích škodlivých látek a bezpečnosti pro 
“EURO V bezpečná” nákladní vozidla (viz Příloha 4) může vyplnit: 
 

    -   schvalovací místo ve státě registrace, pokud tento stát neautorizuje   

zástupce výrobce; 

    -   výrobce vozidla nebo jeho zástupce ve státě registrace, nebo 

                                                 
1 12 měsíců a do konce toho samého měsíce (viz příloha 6) 



 

     -   schvalovací místo ve státě registrace společně s výrobcem vozidla nebo 

pověřeným zástupcem ve státě registrace v případě, že vozidlo není 

kompletně vybavené předepsaným zařízením výrobcem vozidla. 

 
 
 
   V případě schváleného zástupce musí také obsahovat jméno výrobce, 

kterého zastupuje. 
 

Atest  se vydává pouze jednou pro dané vozidlo a nemusí být obnoven, 
pokud se nemění základní údaje, v každém případě emise, které jsou v něm 
uvedeny. 

 
Atest o splnění požadavků bezpečnostních norem, stanovených pro 
nákladní vozidla “EURO V bezpečná”, musí být kontrolován minimálně 
každý rok při povinné technické kontrole (viz Příloha 6). 

 
Minimální bezpečnostní normy musí splňovat jak samotná vozidla, tak jejich 
přívěsy. Proto musí být při uvádění do provozu a při povinných technických 
kontrolách vyplněna zvláštní osvědčení pro přívěsy (viz přílohy 5 a 6). 

 
Atest shody pro přívěsy s bezpečnostními požadavky (viz Příloha 5) pro 
nově vyrobená vozidla vyplní v souladu s požadavky příslušné přílohy: 
 

  - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno1,  
 - výrobce nebo schválený zástupce výrobce ve státě, kde je vozidlo  

registrováno, nebo 
    - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno, 

společně s výrobcem nebo schváleným zástupcem výrobce ve státě, 
kde je vozidlo registrováno, pokud ne celá výstroj byla dodána výrobcem 
vozidla. 

 
Atest o technické kontrole pro motorové vozidlo a přívěs (viz Příloha 6) musí 
vyplnit v souladu s podmínkami, stanovenými v odpovídajících přílohách: 
 

     - organizace nebo orgán pověřený a řízený přímo státem, kde je vozidlo re-
gistrováno, ve smyslu směrnice 2009/40/ES, nebo dohody EHK OSN  
z roku 1997 nebo Konsolidované rezoluce R.E.1 

 
Technické a bezpečnostní podmínky atestů jsou považovány za nesplněné, 
jestliže kontrola v provozu zjistí překročení emisních hodnot nebo nesplnění 

                                                 
1 Pro státy, kde není zástupce výrobce 



 

bezpečnostních požadavků, uvedených na atestech. V takovém případě je 
atest považován za neplatný. 

 
Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně 
doporučuje umístit na přední část “EURO V bezpečných” nákladních vozidel 
magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému v příloze 
8. Znak musí mít bílý okraj a zelený vnitřek s bílou číslicí “V” (V = EURO V). 



 

10 bis.  Požadavky na „EEV bezpe čné“ vozidlo  
 
 
Upozorn ění: v rámci CEMT mnohostranného kontingentu jsou motorová 
vozidla „EEV bezpečná“ považována za kategorii  „EURO V bezpečné“ a 
využívají povolení pro vozidla „EURO V bezpečná“. Podléhají pravidlům, 
popsaným v kapitole 10. 

 
 

 
Požadavky pro nákladní vozidlo “EEV V bezpečné” jsou následující: 
 
Hlukové limity pro vozidlo  

(jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS ve znění směrnice 1999/101/ES 
nebo v nařízení EHK OSN R 51.021): 

 
           77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším jak 75kW 

           78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW  
           80 db (A) pro vozidla s výkonem od 150 kW včetně 

 
Emise pro vznětové a zážehové plynové motory  

(měřeno podle ESC a ELR zkoušek  a jak je uvedeno ve směrnici EHK 
OSN R 49.04 , homologace C nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění 
směrnice 2001/27/ES homologace C, nebo směrnice 2005/55/ES ve 
znění směrnice 2005/78/ES  nebo následných novelizací)2 

 
           CO    1,5   g/kWh 
           HC    0,25   g/kWh 
           NOx    2,00   g/kWh 
           Částice             0,02        g/kWh 
           Kouřivost                         0,15  m-1 

 
(měřeno podle ETC zkoušek  jak je uvedeno v nařízení EHK OSN č. 
49.04 ,homologace C nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění směrnice 
2001/27/ES homologace C, nebo ve směrnici 2005/55/ES ve znění 
směrnice 2005/78/ES homologace C nebo následných novelizací)3  

                                                 
1  Měřící metoda A 
   
2 Písmeno C, nebo H, I, J nebo K ve schvalovacím čísle     
 
3 Písmeno C, nebo H, I, J nebo K ve schvalovacím čísle  
 

 

 

 

 



 

 
           
 

CO   3,00   g/kWh 
             NM.HC  0,40   g/kWh 
             CH4

2    0,65   g/kWh 
             NOx   2,00  g/kWh 
             Částice3  0,02       g/kWh 

 
 
 
 
 

                Minimální  technické a bezpe čnostní požadavky: 
 

1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel a 
jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R54.00 nebo následných novelizací 
nebo směrnice  92/23/EHS ve znění směrnice 2005/11/EC nebo následných 
novelizací a v případě protektorovaných pneumatik nařízení EHK OSN 
R109.00 nebo následných novelizací. 

 
2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 

v těchto předpisech, musí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí 
(v souladu s nařízením EHK OSN R58.01 nebo následných novelizací nebo 
směrnicí 70/221/EHS ve znění  směrnice 2000/8/ES nebo následných 
novelizací). 
 

3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 
v těchto předpisech, musí být vybavena bočními zábranami proti podjetí 
v souladu s nařízením EHK OSN R73.00 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 89/297/EHS nebo následných novelizací. 

 
4. Motorová vozidla musí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK 

OSN R 46.01 nebo následných novelizací, nebo směrnice 71/127/EHS ve 
znění směrnice 88/321/EHS nebo směrnice 2003/97/ES nebo následných 
novelizací. 

 

                                                                                                                                                 
 2 Jen pro motory na zemní plyn a LPG   

 3Neplatí pro plynové motory 

    



 

5. Vozidla1 musí být vybavena světelným zařízením a výstražnými světly podle 
nařízení EHK OSN R 48.02 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
76/756/EHS ve znění směrnice 97/28/ES nebo následných novelizací. 

 
6. Vozidla musí používat tachograf podle dohody EHK OSN AETR a jejích 

změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS ve znění nařízení 2135/98/ES nebo 
následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 1360/2002/ES a 
432/2004/ES nebo následných novelizací. 

 
7. Motorová vozidla musí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu 

s nařízením EHK OSN R 89.00 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
92/24/EHS ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací. 

 
8. Těžká a dlouhá vozidla musí být vzadu vybavena odrazovými deskami 

v souladu s nařízením EHK OSN R 70.01 nebo následných novelizací. 
 

9. Vozidla a jejich přívěsy musí mít brzdy vybavené systémem ABS (v souladu 
s nařízením EHK OSN R13.09 nebo následných novelizací, nebo směrnicí 
71/320/EHS ve znění  novelizace směrnicí 98/12/ES nebo následných 
novelizací. 

 
10. Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené systémem řízení v souladu 

s nařízením EHK OSN R79.01 nebo následných novelizací, nebo se 
směrnicí 70/311/EHS ve znění  směrnice 1999/7/ES nebo následných 
novelizací. 

 
11. Motorová vozidla s motory na CNG nebo LPG musí mít palivový systém 

v souladu s nařízením EHK OSN č. R110.00 nebo R67.01 nebo 
následných novelizací 

 
12. Vozidla a jejich přívěsy musí splňovat požadavky technické kontroly podle 

směrnice 2009/40/ES ve znění směrnice 2010/48/EU nebo následných 
novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně 
přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro 
reciproční uznávání těchto kontrol k 13. listopadu 2001, nebo těch podle 
nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN  R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) 
nebo následných novelizací2. V souladu s těmito směrnicemi se musí 

                                                 
1 Přívěsy musí mít osvětlení v souladu s nařízením EHK OSN R48.01 nebo následných 
novelizací. 
 
2 Kouřivost při technické kontrole nesmí překročit 0,5 m-1 



 

technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 
měsíců1. 

 
 
Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně 
doporučuje umístit na přední část “EEV bezpečných” nákladních vozidel 
magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému 
v příloze 8. Znak musí mít bílý okraj a zelený vnitřek s bílými písmeny  
“EEV”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 12 měsíců a do konce toho samého měsíce (viz příloha 6) 



 

11. Program “EURO VI bezpe čné” nákladní vozidlo  
 

Požadavky pro nákladní vozidlo “EURO VI bezpečné” jsou následující: 
Hlukové limity pro vozidlo  

(jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS ve znění směrnice 1999/101/ES 
nebo v nařízení EHK OSN R51.021): 

 
           77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším jak 75kW 

           78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW  
           80 db (A) pro vozidla s výkonem od 150 kW včetně 

 
Typové schválení motorů podle nařízení EHK OSN R49.06 nebo nařízení 
595/2009/ES ve znění nařízení 582/2011/EU a nařízení  64/2012/EU nebo 
následných novelizací2 
 
Emise pro vznětové  motory  

(měřeno podle WHSC zkoušek  a jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN 
R49.06 ,  nebo nařízení  595/2009/ES ve znění nařízení  582/2011/EU a 
nařízení  64/2012/EU nebo následných novelizací)2 

 
           CO    1500   mg/kWh 
           THC    130  mg/kWh 
           NOx    400   mg/kWh 
   NH3    10  ppm 
           Částice             10        mg/kWh 
           Počet částic                       8.0x1011 #/kWh 

 

Emise pro vznětové a zážehové plynové motory 
(měřeno podle WHSC zkoušek  a jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN 
R49.06 ,  nebo nařízení  595/2009/ES ve znění nařízení 582/2011/EU a 
nařízení  64/2012/EU nebo následných novelizací)2 

 
           CO    4000   mg/kWh 
           THC3    160  mg/kWh 
   NMHC4   160  mg/kWh 
   CH4

4    500  mg/kWh    

           NOx    460   mg/kWh 
   NH3    10  ppm 
           Částice3            10         mg/kWh 
           Počet částic3                  6.0x1011 #/kWh 

                                                 
1 Měřící metoda A 
2 Písmena A, B nebo C ve schvalovacím čísle 
3 Jen pro vznětové motory 
4 Jen pro plynové a zážehové motory (LNG,LPG, benzín nebo etanol) 



 

 
 
 

                Minimální  technické a bezpe čnostní požadavky: 
 

1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel a 
jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R54.00 nebo následných novelizací 
nebo směrnice  92/23/EHS ve znění směrnice 2005/11/ES nebo následných 
novelizací a v případě protektorovaných pneumatik nařízení EHK OSN 
R109.00 nebo následných novelizací. 

 
2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 

v těchto předpisech, musí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí 
(v souladu s nařízením EHK OSN R58.02 nebo následných novelizací nebo 
směrnicí 70/221/EHS ve znění  směrnice 2006/20/ES nebo následných 
novelizací). 
 

3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 
v těchto předpisech, musí být vybavena bočními zábranami proti podjetí 
v souladu s nařízením EHK OSN R73.00 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 89/297/EHS nebo následných novelizací. 

 
4. Motorová vozidla musí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK 

OSN R 46.02 nebo následných novelizací, nebo směrnice  2003/97/ES 
nebo následných novelizací. 

 
5. Vozidla1 musí být vybavena světelným zařízením a výstražnými světly podle 

nařízení EHK OSN R48.03 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
76/756/EHS ve znění směrnice 2007/35/ES nebo následných novelizací. 

 
6. Vozidla musí používat digitální tachograf podle dohody EHK OSN AETR a 

jejích změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS ve znění nařízení 2135/98/ES 
nebo následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 1266/2009/ES 
nebo následných novelizací. 

 
7. Motorová vozidla musí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu 

s nařízením EHK OSN R89.00 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
92/24/EHS ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací. 

 

                                                 
1 Přívěsy musí mít osvětlení v souladu s nařízením EHK OSN R48.01 nebo následných 
novelizací. 
 



 

8. Těžká a dlouhá vozidla musí být vzadu vybavena odrazovými deskami 
v souladu s nařízením EHK OSN R70.01 nebo následných novelizací. 

 

9. Vozidla a jejich přívěsy musí mít brzdy vybavené systémem ABS (v souladu 
s nařízením EHK OSN R13.10 nebo následných novelizací, nebo směrnicí 
71/320/EHS ve znění  novelizace směrnicí 2002/78/ES nebo následných 
novelizací. 

 
10.Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené systémem řízení v souladu 

s nařízením EHK OSN R79.01 nebo následných novelizací, nebo se 
směrnicí 70/311/EHS ve znění  směrnice 1999/7/ES nebo následných 
novelizací. 

 
11. Vozidla a jejich přívěsy s motorem na LNG nebo LPG musí  mít palivový 

systém v souladu s nařízením EHK OSN R110.00 nebo R67.01 nebo 
následných novelizací 

 
12.Vozidla a jejich přívěsy musí splňovat požadavky technické kontroly podle 

směrnice 2009/04/ES ve znění směrnice 2010/48/EU nebo následných 
novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně 
přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro 
reciproční uznávání těchto kontrol k 13. listopadu 2001, nebo těch podle 
nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN  R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) 
nebo následných novelizací1. V souladu s těmito směrnicemi se musí 
technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 
měsíců2. 
 
 
 
Dále povolení CEMT pro “EURO VI bezpečné” nákladní vozidlo mohou 
používat pouze vozidla, splňující výše uvedené technické podmínky, a tato 
povolení jsou platná pouze tehdy, jsou-li k nim přiložené řádně vyplněné 
atesty, potvrzující dodržování těchto technických a bezpečnostních norem. 

 
Atesty  se vydávají v národním jazyce státu registrace vozidla nebo ve 
francouzštině, němčině nebo v angličtině. Musí k nim být přiložen překlad 
do nejméně dvou jiných z těchto jazyků (viz přílohy 4, 5 a 6). 

 
 

                                                 
1 Kouřivost při technické kontrole nesmí překročit 0,5m-1 

2 12 měsíců a do konce toho samého měsíce (viz příloha 6) 



 

Atest  o hlukových limitech, emisích škodlivých látek a bezpečnosti pro 
“EURO VI bezpečná” nákladní vozidla (viz Příloha 4) může vyplnit: 

 
-   schvalovací místo ve státě registrace, pokud tento stát neautorizuje  

zástupce výrobce; 

-   výrobce vozidla nebo jeho zástupce ve státě registrace, nebo 

-   schvalovací místo ve státě registrace společně s výrobcem vozidla nebo 

pověřeným zástupcem ve státě registrace v případě, že vozidlo není 

kompletně vybavené předepsaným zařízením výrobcem  vozidla. 

 
 
   V případě schváleného zástupce musí také obsahovat jméno výrobce, 

kterého  zastupuje. 
 

Atest  se vydává pouze jednou pro dané vozidlo a nemusí být obnoven, 
pokud se nemění základní údaje, v každém případě emise, které jsou v něm 
uvedeny. 

 
Atest o splnění požadavků bezpečnostních norem, stanovených pro 
nákladní vozidla “EURO VI bezpečná”, musí být kontrolován minimálně 
každý rok při povinné technické kontrole (viz Příloha 6). 

 
Minimální bezpečnostní normy musí splňovat jak samotná vozidla, tak jejich 
přívěsy. Proto musí být při uvádění do provozu a při povinných technických 
kontrolách vyplněna zvláštní osvědčení pro přívěsy (viz přílohy 5 a 6). 

 
Atest shody pro přívěsy s bezpečnostními požadavky (viz Příloha 5) pro 
nově vyrobená vozidla vyplní v souladu s požadavky příslušné přílohy: 
 

  - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno1,  
 - výrobce nebo schválený zástupce výrobce ve státě, kde je vozidlo  

registrováno, nebo 
    - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno, 

společně s výrobcem nebo schváleným zástupcem výrobce ve státě, 
kde je vozidlo registrováno, pokud ne celá výstroj byla dodána výrobcem 
vozidla. 

 
 
 
 

                                                 
1 Pro státy, kde není zástupce výrobce 



 

Atest o technické kontrole pro motorové vozidlo a přívěs (viz Příloha 6) musí 
vyplnit v souladu s podmínkami, stanovenými v odpovídajících přílohách: 
 

   - organizace nebo orgán pověřený a řízený přímo státem, kde je vozidlo re-
gistrováno, ve smyslu směrnice 2009/40/ES, nebo dohody EHK OSN  
z roku 1997 nebo Konsolidované rezoluce R.E.1 

 
Technické a bezpečnostní podmínky atestů jsou považovány za nesplněné, 
jestliže kontrola v provozu zjistí překročení emisních hodnot nebo nesplnění 
bezpečnostních požadavků, uvedených na atestech. V takovém případě je 
atest považován za neplatný. 

 
Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně 
doporučuje umístit na přední část “EURO VI bezpečných” nákladních 
vozidel magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému 
v příloze 8. Znak musí mít bílý okraj a zelený vnitřek s bílou číslicí “VI” (VI = 
EURO VI). 

 

 

 

 

 

  



 

PŘÍLOHA  1 

 
 
 

Vzor ro čního povolení CEMT  

 

Vzor krátkodobého povolení CEMT 
 

 
Text povolení je francouzsko-anglický. Vzhledem k tomu, že od 1.ledna 
1998 jsou strany 1 a 2 povolení CEMT chráněny, je uveden pouze text 
povolení. 

 
      Oba typy povolení jsou formátu A4. 

 
      Roční povolení mají zelenou barvu, krátkodobá žlutou. 

 
Doplňující list papíru s podrobnostmi k první straně povolení v oficiálních 
jazycích dotčených států,   jiných než angličtině a francouzštině, je vytištěný 
na formátu A4 bílé barvy oboustranně členskými státy. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

    
   Vysvětlivky k 1. stran ě povolení jsou uvedeny ve všech dalších (krom ě 

angli čtiny a francouzštiny, ve kterých je vytišt ěno  povolení) ú ředních 
jazycích členských stát ů CEMT 

 



 

 
 
 



 



 



 

  



 

PŘÍLOHA 2 

 

 

 

Vzor povolení pro mezinárodní st ěhování 

 

Mezinárodní stěhování, prováděné specializovanými podniky s vybranými 
zaměstnanci a speciálním vybavením nepodléhají kontingentu povolení 
CEMT, ale zvláštnímu povolení. Využívá se vzor povolení CEMT pro 
stěhování dle této přílohy. 

 
 

(V České republice se povolení CEMT pro mezinárodní stěhování vydává 
v česko-francouzsko-anglické verzi. V české verzi Průvodce je uveden 
překlad tohoto povolení do češtiny.) 
 

Povolení je bílé barvy a má formát A4. 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 
 

 
Všeobecné podmínky 

 
 

 
Toto povolení se musí nacházet ve vozidle a musí být při  kontrole na 
požádání předloženo kontrolnímu orgánu. 
 
Povolení opravňuje pouze k mezinárodnímu stěhování. Neplatí pro 
vnitrostátní přepravy. 
 
Povolení není přenosné na třetí osobu. 
 
Dopravce je povinen na území každého členského státu dodržovat všechny 
právní předpisy, platné na tomto území, a zejména ty, které se týkají silniční 
dopravy a silničního provozu. 
 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k 1. stran ě povolení ke st ěhování v národním 
jazyce p říslušného státu 

 

CZ Toto povolení opravňuje jmenovaného dopravce po uvedenou dobu 
provádět v rámci mezinárodní silniční dopravy stěhování mezi Albánií, 
Arménií, Ázerbájdžánem, Belgií, Běloruskem, Bosnou a Hercegovinou, 
Bulharskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM), Černou 
Horou, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Finskem, Francií, Gruzií, 
Chorvatskem, Irskem, Islandem, Itálií, Lichtenštejnskem, Litvou, Lotyšskem,  
Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Moldavskem, Německem, 
Nizozemskem, Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, 
Rumunskem, Ruskou federací, Řeckem, Slovenskem, Slovinskem, 
Spojeným královstvím, Srbskem, Španělskem, Švédskem, Švýcarskem, 
Tureckem, Spojeným královstvím a Ukrajinou vozidlem bez přívěsu nebo 
soupravou vozidel včetně prázdných jízd těchto vozidel po území členských 
států CEMT. 
 

  

 

Text v národním jazyce(cích) státu registrace vozidla 



 

 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 3 
 
 
Razítka, která se mohou objevit na povoleních 
 
 

A, GR, H, I, RUS  - červené razítko 
 
 

 
 
(Pozn.: Česká republika nemá žádné povolení CEMT, které by bylo územně 
omezeno na Maďarsko). 
 
 
 
 

„EURO III bezpečné" vozidlo – zelené razítko1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„EURO IV bezpečné" vozidlo – zelené razítko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Razítko „EURO III bezpečné“ vozidlo se použije jen do 31.12. 2015 



 

EURO V bezpečné" vozidlo – zelené razítko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„EURO VI bezpečné“ vozidlo – zelené razítko 
 

 
 

                               
 
 
 
 
 
Tato razítka jsou umístěná na první straně povolení, obvykle v pravém rohu. 
 

 
 
 
 
  



 

 
PŘÍLOHA 4 

 
 
Vzor atestu shody s technickými a bezpečnostními požadavky ve vztahu 
k emisím a hluku a bezpečnostním požadavkům pro  „EURO IV bezpečné“, 
„EURO V bezpečné“, „EEV bezpečné“ a „EURO VI bezpečné“ motorové 
vozidlo.  
 
 
Světle zelený papír formátu A4, oboustranný tisk. 
 
 



 



 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 



 

PŘÍLOHA 5 
 
 
 
 
Vzor atestu pro p řípojné vozidlo, spl ňující požadavky na bezpe čné 
vozidlo .  
 
 
 
Světle žlutý papír formátu A4, jednostranný tisk. 
 
 

  



 

 
 

 
 

 



 

PŘÍLOHA 6 
 
 
 
 
Vzor atestu technické kontroly pro motorové vozidlo a p řípojné 
vozidlo .  
 
 
 
 
 
Bílý papír formátu A4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

PŘÍLOHA 7 
 
 
 

Vzor prvních t ří stran záznamníku jízd 
 

 
Záznamový sešit je zelené barvy, formátu A4,  

tištěný členským státy v jejich jazyce. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

První strana záznamníku jízd 
 

 

 
 



 

 
 

Druhá strana záznamníku jízd 
 

 
 



 

 
 
 
 

Třetí strana záznamníku jízd 

 



 

 
 
 
 

První strana záznamníku jízd 
 

 
 

 CZ        Záznamový sešit č. 

…………………… 
          (stejné č. jako č. 
povolení) 
 
 
 
 
 

ZÁZNAMOVÝ SEŠIT 
PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU VĚCÍ 

 
 

Podle povolení CEMT č. ……………………….. 
 
 

Dopravce  ………………………………………................................................. 

(jméno) 
…………………………………………………....................................................... 

 
…………………………………………………........................................................ 

 
……………………………………………………..................................................... 

(úplná adresa dopravce) 
           
 
 
 
        Razítko a podpis vydávajícího orgánu 
 
 
 
 

   Vydáno v ………………….....................     dne 
………………................ 
    (místo a datum vydání) 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Druhá strana záznamníku jízd 
 

 
 
 

Důležité upozorn ění 
 

1. Tento záznamový sešit jízd a odpovídající povolení CEMT se musí 
nacházet ve vozidle. K jednomu povolení smí být jen jeden záznamový 
sešit. 
 

2. Záznamový sešit jízd musí mít stejné číslo, pokud je to nutné s možným 
dodatečným číslováním,  jako povolení, ke kterému přísluší. Nový 
záznamový sešit se smí vydat až poté, kdy první je celý vyplněn. Pokud tato 
podmínka není splněna, povolení může být považováno za neplatné.  
 

3. Záznamy o provedených přepravních operacích musí být zapisovány 
v chronologickém pořadí tak, aby dokladovaly každou jízdu s nákladem z 
místa nakládky do místa vykládky a  také každou prázdnou jízdu a použité 
hraniční přechody. Tranzitní body mohou být také zaznamenány, ale není to 
povinné. 
 

4. Záznamový sešit musí být vyplněn před zahájením každé jízdy s nákladem 
mezi místem nakládky a místem vykládky i před každou  jízdou bez 
nákladu. 
 

5. V případech, kdy jsou během jedné jízdy věci nakládány nebo vykládány na 
různých místech, musí být jednotlivé úseky vyznačeny ve sloupcích 1, 2, 3, 
5 a 6 znaménkem „+“, např. ve sloupci 2 a) „místo nakládky“: Ventspils + 
Riga + Bauska; ve sloupci 5 „hrubá váha zboží“: 12 + 5 + 5. 
 

6. Jakékoliv opravy musí být provedeny takovým způsobem, aby původní text 
nebo čísla zůstaly čitelné. 
 

7. V případech, kdy jízda začíná s jedním ročním nebo krátkodobým  
povolením a pokračuje na jiné povolení, vydané pro následující období, obě 
dvě povolení musí být ve vozidle po celou dobu jízdy.  Záznamový sešit 
k povolení, na které se jízda dokončí, musí obsahovat informaci o celé 
jízdě. Ve sloupci „zvláštní poznámky“ musí být  uvedeno číslo povolení, na 
které byla jízda zahájena. 
 

8. Vyplněné záznamové listy musí být v záznamovém sešitě uchovány až do 
konce platnosti uvedené na povolení. Kopie vyplněných záznamových listů 
se musí vyjmout a poslat příslušnému úřadu nebo organizaci v průběhu 
dvou týdnů po skončení každého kalendářního měsíce u ročních povolení, 
nebo po skončení doby platnosti u krátkodobých povolení. 
  



 

 

Třetí strana záznamníku jízd 
 
 

POVOLENÍ CEMT č. ………………………….    List č. ……………….. 
 

a) datum odjezdu a) místo nakládky a) stát nakládky         registrační značka           hrubá váha 
zboží (t) 

B) datum příjezdu b) místo vykládky b) stát vykládky    stát registrace      (na jedno des. místo) 

 1    2   3   4  
 5 

 
a)    a)   a) 
 
b)    b)   b) 
 

 
 
 
 

a) stav tachometru při nakládce  zvláštní poznámky 
b) stav tachometru při vykládce 

  6      7 

 
a) 
 
b) 

___________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

 
PŘÍLOHA 8 

 
 

Vzory tabulek nebo nálepek pro „EURO III bezpe čné“, „EURO IV 
bezpečné“ , „EURO V bezpe čné“ , „EEV bezpe čné“ a „EURO VI 

bezpečné“ vozidlo 
 
Značky musí splňovat následující parametry: 
 
Zelený průměr – 200 mm 
Bílý průměr – 220 mm 
Písmo – 114 mm 
 
nebo alternativně: 
 
Zelený průměr – 130 mm 
Bílý průměr – 150 mm 
Písmo – 75 mm 
 
Pozadí musí být zelené, okraj a písmo bílé. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

                                                 
1 Nálepky EURO III se smí pro účely povolení CEMT používat jen do 31.12. 2015 



 

1                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                 
1 „EEV bezpečné“ vozidlo není v rámci kontingentu CEMT samostatná kategorie. „EEV bezpečná“ vozidla 

využívají povolení pro EURO V bezpečné. 



 

DODATEK 
 
 
 
 
 

a) Program  “EURO III bezpe čné” nákladní vozidlo  

b) Vzor atestu shody s technickými a bezpečnostními pro motorové vozidlo  
“ EURO III bezpečné”, “EURO IV bezpe čné” nebo “EURO V 
bezpečné”   

 

Vzor atesu shody pro  “EURO III bezpečné”, “EURO IV bezpečné” nebo “EURO V 
bezpečné” motorové vozidlo je uvedené jako odkaz. Atesty (Příloha 4 Průvodce 

2009), vydané do 31.12. 2013 zůstávají v platnosti.1  

Od 1.1. 2014 se musí popužívat atesty podle přílohy 4 tohoto Průvodce.  

 
 
 

c) Vzor atestu pro “superzelené a bezpečné” a “zelené” vozidlo  

 

Vzory atestů pro “superzlenéa bezpečné” a “zelené” vozidlo jsou uvedeny jen pro 
informaci.  

Nesmí být používané v rámci mnohostranného kontingentu CEMT po 1.1. 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Starý vzor atestu smí být vydaný výjimečně do 31.12. 2015 



 

 
 
 

a) Program “EURO III bezpe čné” nákladní vozidlo  
 

Požadavky na nákladní vozidlo “EURO III bezpečné” jsou následující: 
 
Hlukové limity pro vozidlo (jak je uvedeno ve směrnici 70/157/EHS ve 

znění směrnice 1999/101/ES nebo v nařízení EHK OSN R 51/02 ): 
 
   77 db (A) pro vozidla s výkonem motoru menším jak 75kW 

  78 db (A) pro vozidla s výkonem motoru od 75 kW do 150 kW včetně 
  80 db (A) pro vozidla s výkonem nad 150 kW 

 
Emise pro dieselové motory (měřeno podle ESC a ELR zkoušek  a jak je 
uvedeno ve směrnici EHK OSN R 49.03 , homologace A nebo ve směrnici 
88/77/EHS ve znění směrnice 2001/27/ES homologace A, nebo směrnice 
2005/55/ES homologace A)1 

 
   CO    2,1   g/kWh 
   HC    0,66   g/kWh 
   NOx    5,0   g/kWh 
   Částice          0,10[0,132]  g/kWh 
   Kouřivost                           0,8  m-1 

 
(měřeno podle ETC zkoušek  jak je uvedeno ve směrnici EHK OSN č. 49.03 
,homologace A nebo ve směrnici 88/77/EHS ve znění směrnice 2001/27/ES 
homologace A, nebo ve směrnici 2005/55/ES homologace A)1  

 
           CO   5,45   g/kWh 

   NM.HC  0,78   g/kWh 
   CH4

3    1,6   g/kWh 
   NOx   5,0  g/kWh 
   Částice  0,16[0,212]  g/kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Písmeno A ve schvalovacím čísle. 
2 Pro motory s obsahem válců pod 0.75 dm3  a nominálním režimem nad 3000 min–1. 
3 Jen pro vozidla na zemní plyn a podle podmínek pro ETC zkoušky (Příloha III, oddíl 2, 
bod 3.9 –směrnice 1999/96/ES). 



 

 
 
 

Minimální  technické a bezpe čnostní požadavky: 
 

1. Minimální hloubka vzorku musí být 2 mm na všech pneumatikách vozidel 
a jejich přívěsů podle nařízení EHK OSN R54.00 nebo následných 
novelizací nebo směrnice  92/23/EHS ve znění směrnice 2005/11/EC nebo 
následných novelizací a v případě protektorovaných pneumatik nařízení 
EHK OSN R109.00 nebo následných novelizací.   

 
2. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 

v těchto předpisech, musí být vzadu vybaveny zábranami proti podjetí 
(v souladu s nařízením EHK OSN R 58/01 nebo následných novelizací nebo 
směrnicí 70/221/EHS ve znění  směrnice 2000/8/ES nebo následných 
novelizací).  
 

3. Vozidla (s výjimkou tahačů návěsů) a jejich přívěsy, jak jsou uvedeny 
v těchto předpisech, musí být vybavené bočními zábranami proti podjetí 
v souladu s nařízením EHK OSN R 73/00 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 89/297/EHS nebo následných novelizací.  

 
4. Motorová vozidla musí být vybavena zpětnými zrcátky podle nařízení EHK 

OSN R 46.01 nebo následných novelizací, nebo směrnice 71/127/EHS ve 
znění směrnice 88/321/EHS nebo směrnice 2003/97/ES nebo následných 
novelizací.  

 
5. Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené světelným zařízením a 

výstražnými světly podle nařízení EHK OSN R48.01 nebo následných 
novelizací, nebo směrnice 76/756/EHS ve znění směrnice 97/28/ES nebo 
následných novelizací.  

 
6. Vozidla musí používat tachograf podle dohody EHK OSN AETR a jejích 

změn nebo nařízení č. 3821/85/EHS ve znění nařízení 1056/97 nebo 
2135/98/ES nebo následných novelizací, stejně tak jako nařízení Komise 
1360/2002/ES a 432/2004/ES nebo následných novelizací.  

 
7. Motorová vozidla musí být vybavena omezovačem rychlosti v souladu 

s nařízením EHK OSN R89.00 nebo následných novelizací, nebo směrnice 
92/24/EHS ve znění směrnice 2004/11/ES nebo následných novelizací.  

 
8. Těžká a dlouhá vozidla musí být vzadu vybavena odrazovými deskami 

v souladu s nařízením EHK OSN R70.01 nebo následných novelizací.  
 

9. Vozidla a jejich přívěsy musí mít brzdy vybavené systémem ABS (v 
souladu s nařízením EHK OSN R13.09 nebo následných novelizací, nebo 
směrnicí 71/320/EHS ve znění  novelizace směrnicí 98/12/ES nebo 
následných novelizací.  

 



 

10. Vozidla a jejich přívěsy musí být vybavené systémem řízení v souladu 
s nařízením EHK OSN R 79.01 nebo následných novelizací, nebo se 
směrnicí 70/311/EHS ve znění  směrnice 1999/7/ES nebo následných 
novelizací.  

 
 

 
11. Vozidla a jejich přívěsy musí splňovat požadavky technické kontroly podle 

směrnice 96/96/ES ve znění směrnice 2003/27/ES nebo následných 
novelizací, nebo podle dohody EHK OSN ze 13. listopadu 1997, ohledně 
přijetí jednotných technických postupů pro kolová vozidla a podmínek pro 
reciproční uznávání těchto kontrol, ve znění k  13. listopadu 2001, nebo 
těch podle nařízení Konsolidované rezoluce EHK OSN  R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) ve znění z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) 
nebo následných novelizací. V souladu s těmito směrnicemi se musí 
technická kontrola provádět každý rok, takže atest nesmí být starší 12 
měsíců. 
 
Povolení CEMT pro “EURO III bezpečné” nákladní vozidlo mohou používat 
pouze vozidla, splňující výše uvedené technické podmínky, a tato povolení 
jsou platná pouze tehdy, jsou-li k nim přiložené řádně vyplněné atesty, 
potvrzující dodržování těchto technických a bezpečnostních norem. 

 
Atesty se vydávají v národním jazyce státu registrace nebo ve 

francouzštin ě, němčině nebo v angli čtině. Musí k nim být p řiložen p ře-
klad do nejmén ě dvou jiných jazyk ů (viz Dodatek b, 5 a 6). 

 
Atest  o hlukových limitech, emisích škodlivých látek a bezpečnosti pro 
“EURO III bezpečná” nákladní vozidla (viz Dodatek b) může vyplnit: 

 

− schvalovací místo ve státě registrace, pokud tento stát neautorizuje     

zástupce výrobce; 

− výrobce vozidla nebo jeho zástupce ve státě registrace, nebo 

− schvalovací místo ve státě registrace společně s výrobcem vozidla nebo 

pověřeným zástupcem ve státě registrace v případě, že vozidlo není 

kompletně vybavené předepsaným zařízením výrobcem vozidla. 

 
V případě schváleného zástupce musí také obsahovat jméno výrobce, 
kterého  zastupuje. 

 
 Atest se  vydává pouze jednou pro dané vozidlo a nemusí být obnoven, 
pokud se nemění základní údaje, v každém případě emise, které jsou v něm 
uvedené. 

 



 

Atest o splnění požadavků bezpečnostních norem, stanovených pro 
nákladní vozidla “EURO III bezpečná”, musí být kontrolováno každý rok při 
povinné technické kontrole (viz Příloha 6). 

 

Minimální bezpečnostní normy musí splňovat jak samotná vozidla, tak jejich 
přívěsy. Proto musí být při uvádění do provozu a při povinných technických 
kontrolách vyplněna zvláštní osvědčení pro přívěsy (viz přílohy 5 a 6). 

 
 

Atest shody pro přívěsy s bezpečnostními požadavky (viz Příloha 5) pro 
nově vyrobená vozidla musí být vyplněný v souladu s požadavky příslušné 
přílohy: 
 

 - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo registrováno1,  
    - výrobce nebo schválený zástupce výrobce ve státě, kde je vozidlo  
         registrováno, nebo 
     - příslušný schvalovací orgán ve státě, kde je vozidlo  registrováno, 

společně s výrobcem nebo schváleným zástupcem výrobce ve státě, 
kde je vozidlo registrováno, pokud ne celá výstroj byla dodána výrobcem 
vozidla. 

 
 

Atest o technické kontrole pro motorové vozidlo a přívěs (viz Příloha 6) 
vyplní v souladu s podmínkami, stanovenými v odpovídajících přílohách: 
 

- organizace nebo orgán pověřený a řízený přímo státem, kde je vozidlo 
registrováno, ve smyslu směrnice 96/96/ES, nebo dohody EHK OSN  
z roku 1997 nebo Konsolidované rezoluce R.E.1 

 
Technické a bezpečnostní podmínky atestů jsou považovány za nesplněné, 
jestliže kontrola v provozu zjistí překročení emisních hodnot nebo nesplnění 
bezpečnostních požadavků, uvedených na atestech. V takovém případě je 
atest považován za neplatný. 

 
Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně 
doporučuje umístit na přední část “EURO III bezpečných” nákladních 
vozidel magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému 
v příloze 8. Znak musí mít bílý okraj a zelený vnitřek s bílou číslicí “III” (III = 
EURO III). 

 
 

  

                                                 
1 Pro státy, kde není zástupce výrobce 



 

b) Vzor atestu shody s technickými a bezpe čnostními požadavky  pro  “EURO 
III bezpečné”, “EURO IV bezpe čné” nebo “EURO V bezpe čné” motorové 

vozidlo  

Světle zelený papír format A4, oboustranný tisk 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 



 

c) Vzory atest ů pro „zelené“ a „superzelené a bezpe čné“ vozidlo 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


