
Ž i a d o s ť 

o povolenie CEMT na rok 2021 

Názov organizácie: 

Ulica: 

PSČ  Mesto:    

IČO: 

Kontakt: 

 

Žiadam o pridelenie povolenia CEMT na rok 2021: 

Druh povolenia Počet kusov 

CEMT s obmedzením pre A (platí len pre vozidlá min. EURO 5)  

CEMT s obmedzením pre A, GR                (platí len pre vozidlá min. EURO 5)  

CEMT s obmedzením pre A, GR, RUS             (platí len pre vozidlá min. EURO 5)  

CEMT s obmedzením pre A, GR, RUS, I (platí len pre vozidlá min. EURO 5)  

CEMT bez obmedzení                                   (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

CEMT s obmedzením pre GR (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

CEMT s obmedzením pre A (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

CEMT s obmedzením pre A, GR                (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

CEMT s obmedzením pre A, GR, RUS, I (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

CEMT s obmedzením pre A, GR, RUS, I, H (platí len pre vozidlá min. EURO 6)  

K 30.septembru 2020 som prevádzkoval        vozidiel v medzinárodnej nákladnej doprave, 
na ktoré som držiteľom licencie Spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, z toho: 

Kategória 
vozidla 

Počet vozidiel 

vlastné v nájme 

EURO 5S   
EURO 6S   

Žiadosť odôvodňujem  tým, že licenciu CEMT potrebujem na vykonávanie prepráv medzi 
nečlenskými štátmi EÚ a členskými štátmi EÚ (vrátane Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska), 
alebo medzi nečlenskými štátmi EÚ, ktoré sú členmi CEMT.  

K žiadosti je nutné priložiť: 

1) kópie osvedčení o evidencii časť II (obidve strany) na počet licencií CEMT uvedených v žiadosti 
a k nim príslušné kópie certifikátov od vozidiel, 

2) zoznam priložených kópií osvedčení o evidencii časť II a certifikátov od vozidiel potvrdený pečiatkou 
a podpisom konateľa rozdelených podľa kategórie vozidiel EURO 5 a EURO 6 (v prípade, ak ide 
o šesť a viac kusov v žiadosti). 

Beriem na vedomie, že odovzdanie licencie CEMT podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa 
položky 79 písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
vo výške 660,- € (s platnosťou aj do Rakúska), 500,- € (s platnosťou aj do Talianska) a 330,- € 
(bez platnosti do Rakúska a Talianska). 
 
 
Dátum:     Pečiatka a podpis: 


