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Osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 
motorovým vozidlem dle § 20a zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích. 
Vyřizuje: plk. Ing. Vladimír Stehlík, vladimir.stehlik@firebrno.cz,  +420 950 630 122. 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto 

Na základě dotazů starostů, jakožto zřizovatelů jednotek SDH obcí, týkajících se 
osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým 
vozidlem do 3,5t podle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, MV GŘ HZS ČR kontaktovalo Státní fond dopravní 
infrastruktury. K výsledku jednání sdělujeme následující. 

S ohledem na ustanovení zákona č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze do 31. ledna 
2021 zpoplatněnou pozemní komunikaci užít vozidlem osvobozeným od zpoplatnění bez 
úhrady časového poplatku, aniž by bylo osvobození vozidla od zpoplatnění oznámeno 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Do tohoto data tedy pro účely jednotek PO platí, 
že zpoplatnění nepodléhá vozidlo složky IZS vybavené zvláštním výstražným světlem a 
vozidlo opatřené nápisem „HASIČI“.  

Po 31. lednu 2021 již musí být vozidlo osvobozené od zpoplatnění 
zaevidováno v databázi Státního fondu dopravní infrastruktury. K podání oznámení 
o osvobození je třeba vyplnit a zaslat příslušný formulář v termínu do 31. ledna 2021 a to 
do určené datové schránky pro agendu elektronické dálniční známky s identifikátorem 
ws5mh9w (viz www.edalnice.cz).  

Oznamovatelem žádosti je ztotožnitelná fyzická osoba, která provádí akt 
oznámení. Oznamovatelem nemůže být právnická nebo podnikající fyzická osoba, ale 
viz výše konkrétní fyzická osoba, která musí mít k provozovateli vozidla/vozidel určitý 
vztah. CDIS Ministerstva dopravy ČR doporučuje, aby oznamovatel byl statutární 
zástupce organizace, která provozuje vozidlo.   
 

 
S pozdravem         
 

    plk. Ing. Mojmír Richtr 
         náměstek ředitele HZS JmK 
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