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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 2. 2. 2021 a týkající se
poskytnutí informací k osvobození od časového zpoplatnění při užití zpoplatněné pozemní
komunikace na území České republiky silničním motorovým vozidlem do 3,5 tuny od
1.1.2021, Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) sděluje následující:
Dle §20a, odst. 1, písm. h), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
účinném k 1.1.2021, vzniká nárok na osvobození od časového zpoplatnění za užití
zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem, které přepravuje těžce
zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů), držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem
silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
Pokud splňujete výše uvedené podmínky, pak jste osvobozen automaticky s tím, že nemáte
povinnost podat oznámení za účelem zaznamenání osvobození v systému časového
zpoplatnění.
Pro uplatnění nároku na osvobození tedy postačí, když se při silniční kontrole prokážete
platným průkazem ZPT nebo ZTP/P a za čelní sklo motorového vozidla umístíte příslušný
symbol, čímž můžete také předejít silniční kontrole příslušnými kontrolními organy. V tomto
ohledu se tedy v novém systému nic nemění.
Pokud předmětné motorové vozidlo využívá pro přepravu po zpoplatněných pozemních
komunikacích i jiná osoba a držitel průkazu ZPT nebo ZTP/P není přítomen ve vozidle, může
tak učinit pouze po úhradě časového poplatku formou elektronického dálniční známky.
Od 1.1.2021 samotná kontrola neprobíhá plně automatizovaně prostřednictvím kamerového
systému na základě, kterého by byly rovnou rozesílány výzvy k úhradě.
Pro úplnost se uvádí, že poskytovaná informace je doprovodnou informací ve smyslu
§ 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
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