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Žádost o přidělení ročního povolení CEMT na rok 2021 

(žádost je nutné podat nejpozději do 30. 11. 2020 na příslušném regionálním pracovišti) 

Žádám o přidělení výše uvedeného typu povolení CEMT 

V celkovém počtu _____________________________ks 

Za firmu vyplňujte pouze jednu žádost o přidělení ročního povolení CEMT. Pro přidělení měsíčního 

povolení CEMT použijte jiný formulář žádosti.  

 

Obchodní název ____________________________________________________________________ 

 

Adresa firmy (razítko firmy)___________________________________________________________ 

Evidenční číslo u ČESMAD BOHEMIA____________________________________________________ 

Kontaktní e-mail (na který bude zaslána informace výsledku přídělu): _________________________________ 

Na požadovaná povolení CEMT hodláme uskutečňovat následující třetizemní přepravy: 

z/do Rakouska   do/z nečlenských zemí EU   

z/do Itálie   do/z nečlenských zemí EU  

z/do Řecka  do/z nečlenských zemí EU 

z/do Ruska  do/z nečlenských zemí EU 

Na požadovaná povolení CEMT hodláme uskutečňovat přepravy: 

z/ do Velké Británie do/ z ostatních zemí Úmluvy CEMT 

z/ do ostatních členských zemí Úmluvy CEMT 

(s výjimkou A, I, GR, RUS) 

Pro rok 2021 budou povolení CEMT určena pouze pro vozidla EURO IV, EURO V a EURO VI.  Pro jízdy do/ 

z Rakouska bude možné použít pouze vozidla EURO VI. 

Žádám o povolení CEMT pro vozidla (v případě kombinace vozidel více kategorií, uveďte počty povolení, které 

žádáte v příslušné kategorii). Pro podání za firmu vyplňujte pouze jednu žádost, do které uvedete požadované 

typy povolení: 

EURO IV a lepší    počet povolení ………………………. 

EURO V a lepší     počet povolení ………………………. 

EURO VI                              počet povolení …………………. 

 

Pro zdůvodnění požadavku je rovněž nutné vyplnit druhou stranu žádosti. 
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Vysvětlivky k povolením CEMT v roce 2021 

Povolení CEMT se mohou používat na třetizemní přepravy mezi členskými státy EU a nečlenskými státy (např. 

přeprava Řecko – Turecko), na třetizemní přepravy mezi nečlenskými státy EU (např. přeprava Bělorusko – 

Rusko), na bilaterální přepravy do nečlenských států EU (např. ČR – Ukrajina) a popř. na tranzitní přepravy přes 

nečlenské státy EU (např. přeprava ČR – Řecko tranzitem přes Srbsko). Na třetizemní, bilaterální a tranzitní 

přepravy uskutečněné výhradně v rámci EU není povolení CEMT potřeba, všechny tyto přepravy jsou plně 

liberalizovány. Pokud dopravce použije na přepravu mimo rámec EU povolení CEMT, potom musí mít toto 

povolení ve vozidle od okamžiku nakládky do okamžiku vykládky, přičemž jak stát nakládky, tak stát vykládky 

musí být členem úmluvy CEMT a účastníkem systému povolení. 

Pro rok 2021 má ČR k dispozici povolení EURO IV, EURO V a EURO VI, což znamená, že tato povolení mohou 

používat pouze vozidla s EURO IV nebo vyšším ekologickým standardem. Pozor: pro rok 2021 Rakousko 

omezilo platnost povolení. Třetizemní přepravy do/ z Rakouska je možné provádět pouze vozidly EURO VI. 

Držitel povolení CEMT smí uskutečnit maximálně 3 za sebou následující třetizemní přepravy, které neprocházejí 

státem registrace, a pak se musí vozidlo (prázdné nebo naložené) vrátit zpět do státu registrace (jízda 

prázdného vozidla tranzitem přes stát registrace se za jízdu do státu registrace nepovažuje). První jízda ze státu 

registrace vozidla před 3 třetizemními jízdami může být prázdná nebo naložená (Výjimka: Itálie a Řecko 

požadují a kontrolují pouze naloženou jízdu). 

Zdůvodnění žádosti (v případě potřeby použijte samostatný list) 

V případě přidělení požadovaného povolení CEMT hodlám provádět: 

a) Třetizemní přepravy mezi státy EU a nečlenskými státy EU, vč. Velké Británie  (vypište mezi 

kterými): 

 

____________________________________________________________________________ 

b) Bilaterální přepravy do nečlenských států EU, vč. Velké Británie (vypište tyto státy): 

____________________________________________________________________________ 

c) Třetizemní přepravy mezi nečlenskými státy EU, vč. Velké Británie (vypište mezi kterými): 

____________________________________________________________________________ 

 

Stvrzuji svým podpisem pravdivost poskytovaných údajů 

 

Datum předložení žádosti:____________________Razítko a podpis žadatele ____________________ 

 

Vyplňuje RP ČESMAD BOHEMIA 

Doporučení RP 

 

Datum převzetí žádosti na RP a podpis  


