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RAKOUSKÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY 
 
Rakouské ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do emisních tříd EURO 1 
až 6. 
 
V horní části ekologické plakety je příklad vyznačení identifikačních znaků vozidla (perforace posledních 6 či 7 míst 
identifikačního čísla VIN viz obr. níže a evidenčního kódu). 
 
Každá ekologická plaketa je opatřena v dolní části písmenným kódem, kde se provedenou perforací charakterizuje 
konkrétní motorové vozidlo, jemuž je ekologická plaketa přidělena. 
 
 
Vysvětlivky 
P = filtr pevných částic, při předložení schválení dílu a dokladu o odborné montáži  
M = kategorie M (vozidlo určené k přepravě osob s min. 4 koly)  
N = kategorie N (vozidlo určené k přepravě věcí/nákladů s min. 4 koly)  
D = vozidla s naftovým motorem 
B = vozidla s benzínovým motorem 
A = vozidla s alternativním pohonem  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Rakouské ekologické plakety se obdobně jako dálniční známka vylepuje  na pravou stranu čelního skla 
motorového vozidla z pohledu řidiče do spodní nebo horní části . Pokud je ekologická plaketa nalepena na 
motorové vozidlo bez identifikačních znaků (perforací posledních 6-7 znaků čísla VIN a perforace v oblasti 
písmenných kódů P, M, N, D, B a A, stává se neplatnou a na vozidlo se pohlíží jako by ekologickou plaketou 
vybaveno nebylo. 
 
Rakouský systém označování vozidel ekologickými plaketami respektuje možnost zlepšení „ekologičnosti vozidla“ 
montáží schváleného filtru pevných částic (DPF). Předložení příslušného dokladu o odborné montáži schváleného 
filtru pevných částic při žádosti o ekologickou plaketu zpravidla umožňuje zařazení do kategorie zvýšené o jednu 
emisní třídu, nežli by tomu bylo bez instalovaného filtru pevných částic.  
 
Povinnost označit vozidlo rakouskou ekologickou plaketou se vztahuje i na motorová vozidla ze zahraničí. Výjimku 
pro vjezd do nízkoemisních zón mají také historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ a 
průkazem pro historická vozidla. 
 
Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních 
kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné 
pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření povinnosti označení vozidel ekologickou 
plaketou na výše uvedené kategorie. U kategorií vozidel M2 + M3 – autobusy doporučujeme se ekologickou 
plaketou vybavit, i když povinnost nebyla stanovena.   
 

mailto:info@dekra.cz
http://www.dekra.cz/


DEKRA CZ a.s. 
se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4 
zapsaná u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 1967 

Telefon: 267 288 111, e-mail: info@dekra.cz,  www.dekra.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4, č. účtu: 4508071/0100, IČ 49240188, DIČ CZ49240188  

 
 
 
 
Nízkoemisní zóny nejsou v současné době nijak značeny, tedy při vjezdu do nízkoemisní zóny Vás neupozorní 
žádná dopravní značka. Doporučujeme tedy, aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, 
zda na trase není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou. Tyto informace 
naleznete na webových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at V případě porušení hrozí motoristovi pokuta 
ve výši až 2 180 EUR.  
 
Ekologická plaketa se vydává pro konkrétní vozidlo. Platnost ekologické plakety je neomezená a emisní třída  Euro 
se přiděluje na základě zapsané emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK v Osvědčení o registraci vozidla Část 
II. (technický průkaz). Další doklady které je možné předložit je doklad o montáži filtru pevných částic, pokud jím 
je vozidlo dovybaveno a u tzv. „zelených vozidel“ atestu CEMT. 
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