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Žádost o předání informací ke zpracování oznámení 
osvobození od úhrady časového poplatku dle zákona 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

 

 

Vážený pane řediteli kanceláře, 

 

od 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění účinném k 1. 1. 2021 (dále jen „Zákon“). Novelou tohoto 

zákona zanikají papírové dálniční kupóny a vzniká informační systém veřejné 

správy, do kterého jsou zaznamenávány úhrady časového poplatku, stejně jako 

vozidla osvobozená do 3,5 tuny užívající zpoplatněné pozemní komunikace. 

 

Na konci prosince 2020 Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

jako správce tohoto informačního systému zaslal informaci k institutu osvobození 

od úhrady časového poplatku dle §20a Zákona, zejména pak k jeho podání 

v hromadné formě. Od 1.1.2021 již máme zákonné zmocnění k přístupu do registrů 

a je tedy možné ověřovat zaslané údaje a vyřizovat tak zaslaná oznámení.  

  

Ráda bych Vás jménem SFDI tímto požádala o předání níže uvedených informací a 

doporučení v rámci oznamování osvobození dle Zákona Vašim členům jakožto 

subjektům, jejichž vozidla mohou být v některých případech dle Zákona od úhrady 

časového poplatku osvobozena. Jedná se především o vozidla do 3,5 tuny 

vybavená zvláštním výstražným světlem poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby, složek 

integrovaného záchranného systému či vozidla provozovaná domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením. 

 



 

Státní fond dopravní infrastruktury Elektronická dálniční známka 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 tel.: +420 222 266 757 
certifikát ISO 9001:2016 podatelna: epodatelna@edalnice.cz 
www.sfdi.cz ISDS: ws5mh9w 

www.edalnice.cz 

Zároveň mi dovolte poukázat na nejčastější chyby, ke kterým v rámci oznamování 

osvobození dochází a doporučení, jak se těmto chybám vyvarovat. Jedná se 

především o nesprávné použití kvalifikovaných elektronických podpisů a (nepoužití) 

časových razítek: 

 

- V těch případech, kdy podepisuje formulář Oznámení o osvobození 

oznamovatel v listinné podobě, není možné takové oznámení zaslat 

prostřednictvím datové schránky v podobě prostého scanu – zde je nutné 

zajistit autorizovanou konverzi, která jediná zajišťuje soulad listinného 

dokumentu se zasílanou elektronickou verzí a je podložena doložkou 

autorizované konverze opatřenou číslem konverze a kvalifikovaným 

elektronickým podpisem včetně otisku kvalifikovaného elektronického 

časového razítka. 

- V těch případech, kdy je oznamovatelem fyzická osoba, která jedná za 

orgán veřejné moci (veřejnoprávní podepisující), je v souladu s eIDAS 

(nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 

důvěryhodných službách pro elektronické transakce a zákon 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů) zapotřebí připojit k dokumentu 

kvalifikovaný elektronický podpis této osoby včetně kvalifikovaného 

elektronického časového razítka. Samotné podání datovou schránkou nelze 

v tomto případě na rozdíl od podání fyzických osob nebo jiných právnických 

osob považovat za podpis. 

- Datová schránka určená k přímému zpracování oznámení osvobození je 

ws5mh9w - při zaslání do standardní datové schránky SFDI musí docházet 

k přeposílání a tím k prodloužení lhůt zpracování. 

 

V příloze naleznete již dříve zaslaný jak samotný list pro vyplnění hromadných 

Oznámení o osvobození, tak instrukce pro vyplnění včetně příkladů. 

 

V souladu se Zákonem §21b „Zaznamenávání osvobození vozidel od časového 

zpoplatnění“ musí být Oznámení o osvobození dle přiloženého PDF formuláře 

podepsáno provozovatelem vozidla, případně jím pověřenou osobou na základě 
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plné moci udělené provozovatelem vozidla opatřené jeho úředně ověřeným 

podpisem, liší-li se osoba provozovatele a oznamovatele. 

 

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na e-mail: info@edalnice.cz, případně 

na telefon: +420 222 266 757. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Lucie Bartáková 

ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů SFDI 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 – Pokyny pro podání osvobození 

Příloha č. 2 – Excelový soubor pro vyplnění hromadného osvobození 

Příloha č. 3 – Oznámení o osvobození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pan  

ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR 

RNDr. Jan Hodovský, MBA    

budova Magistrátu hl.m. Prahy 

Mariánské náměstí 2 

110 01 Praha 1 
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