Podmínky úhrady časového poplatku
(elektronická dálniční známka)
I.

Článek - Základní ustanovení
1.1. Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00, Česká
republika je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve
znění pozdějších předpisů.
1.2. Státní fond dopravní infrastruktury je dle § 21a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021, povinen zajišťovat výběr časového poplatku,
přičemž v souladu s tímto zákonným ustanovením je oprávněn pověřit výběrem časového
poplatku třetí osobu.
1.3. Seznam zpoplatněných pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému zpoplatnění dle
§ 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od
1. 1. 2021, stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Článek - Vymezení základních pojmů

Níže uvedené pojmy Podmínek úhrady časového poplatku mají následující význam a jsou v rámci
Podmínek úhrady časového poplatku psány velkými počátečními písmeny:
„Autorizační kód“ znamená skupinu čísel a písmen, která jsou uvedena na Potvrzení o úhradě.
Prostřednictvím E-shopu je možné pomocí Autorizačního kódu, před počátkem Platnosti časového
poplatku, jednou změnit v Evidenci Vozidel SPZ Vozidla a jednou změnit počátek Platnosti časového
poplatku.
„Autorizovaná konverze“ znamená úplné převedení dokumentu z listinné formy do elektronické,
nebo úplné převedení elektronického dokumentu do listinné formy. Dokument, který provedením
konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl dle
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.
„Call centrum“ znamená službu poskytující podporu prostřednictvím e-mailu: info@edalnice.cz, ID
datové schránky: ws5mh9w, elektronické podatelny: epodatelna@edalnice.cz a telefonické linky:
+420 222 266 757, a to 24 hodin denně.
„Druh časového poplatku“ znamená rozlišení časového poplatku dle § 21 odst. 2 a 3 ZPK, tj. podle
časového období, na které lze časový poplatek uhradit a druhu vozidla, pro které je časový
poplatek hrazen, a jehož výše je stanovena prováděcím předpisem k ZPK.
„Eko cena“ znamená výše časového poplatku, jde-li o Vozidlo poháněné zemním plynem nebo
biometanem dle § 21 odst. 3 ZPK, jehož výše je stanovena prováděcím předpisem k ZPK.
„Elektronická dálniční známka“ znamená uhrazený časový poplatek pro Vozidlo, k jehož SPZ byla
Úhrada časového poplatku zaznamenána v Evidenci Vozidel pro dobu užívání zpoplatněné pozemní
komunikace dle § 21 ZPK tímto Vozidlem.
„Elektronický podpis“ znamená uznávaný elektronický podpis se zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný
elektronický podpis dle zákona č. 297/2019 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů.
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„E-mail“ znamená adresa elektronické pošty.
„E-shop“ znamená nástroj dálkového přístupu pro úhradu časového poplatku bezhotovostním
převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na příslušný účet SFDI dle § 21a
odst. 3 ZPK a prováděcího právního předpisu k ZPK, prostřednictvím dálkového přístupu na
www.edalnice.cz.
„Evidence Vozidel“ znamená informační systém Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění
dle § 21c ZPK. Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění je informačním systémem veřejné
správy, jejímž správcem je SFDI.
„Majitel“ znamená osobu zapsanou v registru vozidel, která Vozidlo vlastní.
„Notifikace“ znamená možnost nastavení upozornění o blížícím se konci Platnosti časového
poplatku.
„Obchodní místo“ znamená místo, kde lze provést úhradu časového poplatku ve vztahu ke všem
druhům časového poplatku. Obchodní místo je uvedeno v Seznamu Obchodních míst, který je
dostupný dálkovým přístupem na www.edalnice.cz.
„Osvobození“ znamená silniční motorové vozidlo splňující podmínky pro osvobození od úhrady
časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace dle § 20a ZPK.
„Oznamovatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba žádající o změnu SPZ v Evidenci Vozidel
nebo vrácení uhrazeného časového poplatku, podávající Oznámení o osvobození nebo Oznámení o
pominutí důvodu o osvobození nebo uplatňující svá práva při zpracování osobních údajů.
„Platnost časového poplatku“ znamená časové období, na které byla provedena Úhrada časového
poplatku dle § 21 odst. 2 ZPK.
„Potvrzení o úhradě“ znamená potvrzení SFDI o Úhradě časového poplatku z Evidence Vozidel,
obsahující náležitosti dle § 21a odst. 4 ZPK a prováděcího právního předpisu k ZPK.
„Provozovatel“ znamená osobu zapsanou v registru vozidel, která Vozidlo nemusí vlastnit, ale se
souhlasem Majitele Vozidla je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu Vozidla atd.
„Samoobslužný kiosek“ znamená obchodní místo umožňující úhradu časového poplatku
bezhotovostním převodem prostřednictvím samoobslužného automatu dle § 21a odst. 3 ZPK a
prováděcího právního předpisu k ZPK. Seznam těchto obchodních míst je dostupný dálkovým
přístupem na www.edalnice.cz.
„Seznam Obchodních míst“ znamená seznam všech Obchodních míst dostupný dálkovým přístupem
na www.edalnice.cz.
„SFDI“ znamená Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9, ID datové schránky: e5qaihb, elektronická podatelna: podatelna@sfdi.cz.
„SPZ“ znamená státní poznávací značka přidělená vozidlu.
„Úhrada časového poplatku“ znamená úhrada jakéhokoli Druhu časového poplatku ve vztahu k
právě jedné (1) SPZ pomocí prostředků hotovostního nebo bezhotovostního platebního styku na
E-shopu, Obchodním místě nebo Samoobslužném kiosku.
„Úředně ověřený podpis“ znamená podpis, jehož pravost v listině je ověřena správním orgánem
nebo k tomu oprávněnou osobou.
„Uživatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba hradící časový poplatek.
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„Vozidlo“ znamená silniční motorové vozidlo, dle § 21 odst. 1 ZPK, nejméně se čtyřmi koly, jehož
největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny a má pro dobu užívání zpoplatněné pozemní
komunikace uhrazený časový poplatek nebo je od jeho hrazení osvobozeno.
„ZPK“ znamená zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění účinném od 1. 1. 2021.
„Zpoplatněné pozemní komunikace“ znamenají zpoplatněné úseky dálnic označené dopravní
značkou označující zpoplatnění, jejichž užívání stanoveným druhem motorového vozidla, podléhá
časovému zpoplatnění dle § 20 odst. 1 ZPK.
„Tuzemská platba“ je platba provedená z bankovních účtů vedených v České republice.
“SEPA platba“ je platba v rámci jednotné platební oblasti pro placení v eurech v Evropské unii a
evropském hospodářském prostoru (EHP).

„Zahraniční platba“ je platba provedená z bankovních účtů mimo Českou republiku i mimo země
EHP.

III.

Článek - Povinnost úhrady časového poplatku

3.1. Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít Vozidlem pouze po Úhradě časového poplatku, a to
před vjezdem na Zpoplatněné pozemní komunikace. Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je
rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení
přívěsu nebo návěsu k Vozidlu se jejich hmotnost nesčítá.

IV.

Článek - Výše a platnost časového poplatku

4.1. Výše časových poplatků je stanovena prováděcím právním předpisem.
4.2. Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na 30 dní nebo na 10 dní. Počátek období, na které se
hradí časový poplatek, nesmí předcházet okamžiku provedení Úhrady časového poplatku a
musí následovat nejpozději 3 měsíce po provedení Úhrady časového poplatku.
4.3. Platnost časového poplatku se počítá od zvoleného dne počátku Platnosti časového poplatku
od 00 hodin 00 minut 00 sekund.
4.4. V případě totožného dne počátku Platnosti časového poplatku se dnem provedení Úhrady
časového poplatku, začíná Platnost časového poplatku okamžikem zaznamenání Úhrady
časového poplatku do Evidence Vozidel.
4.5. Konec Platnosti časového poplatku nastává vždy poslední den jeho platnosti ve 23 hodin
59 minut 59 sekund (příklad: časový poplatek na 1 rok uhrazený 1. 5. 2021 je platný do
30. 4. 2022, 23 hodin 59 minut 59 sekund, časový poplatek na 30 dní uhrazený 1. 4. 2021 je
platný do 30. 4. 2021, 23 hodin 59 minut 59 sekund, časový poplatek na 10 dní uhrazený
1. 4. 2021 je platný do 10. 4. 2021, 23 hodin 59 minut 59 sekund).
4.6. V případě Úhrady časového poplatku bankovním převodem nelze počátek Platnosti časového
poplatku nastavit dříve než 5 kalendářních dní od data provedení Úhrady časového poplatku.

V.

Článek - Úhrada časového poplatku

5.1. Úhradu časového poplatku je možné uskutečnit pouze:
a) na Obchodním místě hotovostní nebo bezhotovostní platbou, přičemž je možné učinit
nejvíce 5 Úhrad časového poplatku najednou,
b) prostřednictvím E-shopu na www.edalnice.cz bezhotovostně,
c) prostřednictvím Samoobslužného kiosku pouze bezhotovostně, přičemž je možné učinit
pouze jednu Úhradu časového poplatku najednou.
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5.2. Na základě Úhrady časového poplatku se v Evidenci Vozidel zaznamenají údaje dle § 21a odst.
4 ZPK:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SPZ Vozidla,
údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno,
počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen,
údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem,
datum a čas provedení Úhrady časového poplatku,
E-mail nebo telefonní číslo, byly-li sděleny (kontaktní údaje).

5.3. Za správnost poskytnutých údajů je zodpovědný Uživatel. Změnu
Vozidel upravuje IX. Článek - Možnosti změny údajů v Evidenci Vozidel.

údajů

v Evidenci

5.4. Na základě provedení Úhrady časového poplatku a následného záznamu v Evidenci Vozidel
obdrží Uživatel Potvrzení o úhradě obsahující následující náležitosti dle prováděcího předpisu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

SPZ Vozidla,
údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno,
údaj o období, na které byl časový poplatek uhrazen,
údaj o počátku a konci období, na které byl časový poplatek uhrazen,
datum a čas provedení úhrady,
údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem,
Autorizační kód,
informace o ochraně osobních údajů,
identifikační číslo obchodní transakce,
identifikační údaje distributora.

5.5. Potvrzení o úhradě je potřebné uschovat pro provedení případné změny v Evidenci Vozidel
nebo vrácení uhrazeného časového poplatku.
5.6. V případě hromadné Úhrady časového poplatku prostřednictvím E-shopu má Uživatel možnost
nahrání sady SPZ, pro které se Úhrada časového poplatku provádí, přičemž jedna sada může
obsahovat maximálně 200 SPZ. Úhradu časového poplatku je možné provést za všechna
Vozidla najednou bezhotovostně. Na uvedený kontaktní údaj obdrží Uživatel soubor obsahující
Potvrzení o úhradě pro každé Vozidlo zvlášť.
5.7. Bezhotovostní Úhradu časového poplatku prostřednictvím E-shopu je možné provést
platebními kartami VISA, MasterCard, VISA Electron a Maestro nebo bezhotovostním příkazem
k úhradě na bankovní účet SFDI uvedený v zaslaném Předpisu k úhradě.
Tento způsob platby není
přímo během transakce je
asociacemi. Veškeré́ údaje
s. p. k nim nemají́ přístup,

zpoplatněn. Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské́ banky
využíván bezpečnostní́ protokol 3-D Secure podporovaný́ karetními
o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a SFDI ani Cendis,
ani je nikde neukládají.

5.8. Úhrada časového poplatku s platbou bezhotovostním příkazem k úhradě není zpoplatněna.
Platba jedné objednávky v E-shopu, obsahující jednu nebo více Úhrad časového poplatku,
musí být provedena jedním příkazem k úhradě. Není tedy možné provést platbu objednávky
dvěma a více platbami, byť by byly připsány na účet SFDI se správnou identifikací.
Platba objednávky v E-shopu provedena bezhotovostním příkazem k úhradě musí být správně
identifikovaná. Pokud příchozí platba na účet SFDI v České národní bance nesplňuje tyto
podmínky, platba objednávky v E-shopu se neuskuteční a Úhrada časového poplatku, nebo
časových poplatků, obsažených v objednávce, nebude provedena.
Za správně identifikovanou platbu objednávky se považuje:
-

Pro tuzemský platební styk: uvedení čísla objednávky jako variabilního symbolu;
Pro SEPA platbu: uvedení čísla objednávky v poli reference platby (“E2E identification”) a
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-

současně do pole zpráva pro příjemce (“remittance information”);
Pro příkazy k úhradě do zahraničí: uvedení čísla objednávky do pole zpráva pro příjemce
(“remittance information”).

5.9. Úhrady časového poplatku uskutečněné bezhotovostním příkazem k úhradě, které nejsou
správně identifikované, platební příkazy s částkou nižší, než je celková částka objednávky,
budou odeslány zpět na účet plátce. Pokud je částka přijaté a správně identifikované platby
vyšší než celková částka objednávky, bude přeplatek odeslán zpět na účet plátce.
Veškeré zákaznické vratky jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 75 Kč. Je-li
vrácená částka nižší než 75 Kč, bude celá započítána na zpracování transakce a k vratce
nedojde.
Za zákaznické vratky se považují vratky plateb, kdy zákazník sám o vratku požádá, včetně
vratek plateb provedených platebními kartami.
Dalšími typy vratek jsou vratky plateb, které jsou identifikované a spárované s objednávkou a
k vratce dochází z důvodu částky platby nižší, než je celková částka objednávky; z důvodu
přeplatku částky objednávky, příp. vratek z nespárovaných plateb.
5.10. Tuzemské vratky plateb provedených z bankovních účtů vedených v České republice budou
vždy odeslány tuzemským platebním příkazem v měně CZK.
5.11. Vratky plateb provedených z bankovních účtů vedených v zemích EHP budou vždy odeslány
jako SEPA platba v měně EUR bez ohledu na to, v jaké měně Uživatel platební příkaz zadal.
Vratka bude odeslána s poplatkovou dispozicí SHA, tedy SFDI nese poplatky na odchozí
straně, příjemci budou účtovány poplatky banky příjemce.
5.12. Vratky plateb provedených z bankovních účtů mimo Českou republiku i mimo země EHP
budou vždy odeslány jako příkaz k úhradě do zahraničí v měně EUR bez ohledu na to, v jaké
měně Uživatel platební příkaz zadal. Vratka bude odeslána s poplatkovou dispozicí SHA, tedy
SFDI nese poplatky na odchozí straně, příjemci budou účtovány poplatky banky příjemce.
Zákaznické vratky plateb dle tohoto článku jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši
75 Kč a poplatkem za provedení příkazu k úhradě do zahraničí ve výši 150 Kč. Je-li v takovém
případě vrácená částka nižší než 225 Kč, k vratce nedojde.

VI.

Článek - Způsob předání Potvrzení o úhradě

6.1. Potvrzení o úhradě nebo změnové Potvrzení o úhradě se Uživateli, který Úhradu časového
poplatku provedl bezhotovostně prostřednictvím E-shopu, zasílá elektronicky na E-mail v
případě, byl-li sdělen.
6.2. Potvrzení o úhradě se Uživateli, který Úhradu časového poplatku provedl bezhotovostně
prostřednictvím Samoobslužného kiosku, předává v listinné formě nebo se zasílá elektronicky
na E-mail v případě, byl-li sdělen.
6.3. Potvrzení o úhradě nebo změnové Potvrzení o úhradě se Uživateli, který Úhradu časového
poplatku provedl hotovostně či bezhotovostně na Obchodním místě, předává v listinné formě.

VII.

Článek - Vystavení náhradního Potvrzení o úhradě
7.1. Prostřednictvím E-shopu má Uživatel možnost po zadání Autorizačního kódu, který je uveden
na Potvrzení o úhradě zadat E-mail, na který je možné odeslat náhradní Potvrzení o úhradě
nebo Notifikaci. Prostřednictvím Obchodního místa, Samoobslužného kiosku nebo dalších osob
pověřených výběrem časového poplatku nelze vystavit náhradní Potvrzení o úhradě.
7.2. Prostřednictvím Call centra má Uživatel možnost po sdělení státu registrace a SPZ Vozidla
zažádat o zaslání náhradního Potvrzení o úhradě na E-mail, byl-li při Úhradě časového

5

poplatku zadán nebo byl-li dodatečně zadán na E-shopu po zadání Autorizačního kódu.

VIII.

Článek - Ověření platnosti Úhrady časového poplatku

8.1. Prostřednictvím E-shopu nebo Call centra má Uživatel možnost ověřit, zda Vozidlo má
uhrazený časový poplatek včetně doby Platnosti časového poplatku nebo zda je Vozidlo od
zpoplatnění osvobozeno, a to na základě zadání státu registrace a SPZ Vozidla.

IX.

Článek - Možnosti změny údajů v Evidenci Vozidel

9.1. Úhrada časového poplatku se váže k Vozidlu, k jehož SPZ a Kódu země registrace vozidla byla
provedená Úhrada časového poplatku zaznamenána v Evidenci Vozidel.
9.2. Po Úhradě časového poplatku již nelze změnit Druh časového poplatku.
9.3.

Po počátku Platnosti časového poplatku není možné v Evidenci Vozidel měnit Kód země
registrace vozidla ani počátek Platnosti časového poplatku. SPZ Vozidla lze změnit v Evidenci
Vozidel pouze v případech uvedených v XII. Článku - Změna SPZ.

9.4. Před počátkem Platnosti časového poplatku lze jednou změnit v Evidenci Vozidel SPZ Vozidla,
nebo Kód země registrace vozidla, pro které byla provedena Úhrada časového poplatku na
E-shopu po zadání Autorizačního kódu, který je uveden na Potvrzení o úhradě.
9.5. Před počátkem Platnosti časového poplatku lze jednou změnit v Evidenci Vozidel na E-shopu
jeho počátek v období ode dne provedení Úhrady časového poplatku nejpozději do dne
zvoleného jako počátek Platnosti časového poplatku po zadání Autorizačního kódu, který je
uveden na Potvrzení o úhradě, a při dodržení podmínky že nově zvolený počátek Platnosti
časového poplatku nesmí předcházet dni, ve kterém se provádí změna počátku Platnosti
časového poplatku, a současně nesmí nově zvolený počátek Platnosti
časového
poplatku překročit zákonem stanovenou lhůtu 3 měsíců od dne, kdy byla provedena Úhrada
časového poplatku.
9.6. Prostřednictvím E-shopu lze po zadání Autorizačního kódu, který je uveden na Potvrzení o
úhradě, jednou za 24 hodin změnit v Evidenci Vozidel kontaktní údaje poskytnuté Uživatelem
za účelem zaslání Notifikace.
9.7. Na Obchodním místě lze změnit SPZ Vozidla, počátek Platnosti časového poplatku nebo Kód
země registrace Vozidla v Evidenci Vozidel po zadání Autorizačního kódu, který je uvedený na
Potvrzení o úhradě, pouze do 15 minut od provedení Úhrady časového poplatku, přičemž se
musí jednat o stejné Obchodní místo, kde byla Úhrada časového poplatku provedena.
9.8. Po provedení změny údajů v Evidenci Vozidel obdrží Uživatel změnové Potvrzení o úhradě.
9.9. Prostřednictvím Samoobslužného kiosku není možné provádět změnu údajů v Evidenci Vozidel.
9.10. Provedenou Úhradu časového poplatku nelze převést na jiné Vozidlo po počátku Platnosti
časového poplatku. V případě změny Majitele Vozidla zůstává uhrazený časový poplatek
nadále platný pro Vozidlo, pro jehož SPZ byla Úhrada časového poplatku zaznamenána
v Evidenci Vozidel. Původní Majitel Vozidla nemůže uhrazený časový poplatek převést na jiné
Vozidlo, není-li dále stanoveno jinak.
9.11. V případě odcizení Vozidla nelze uhrazený časový poplatek převést na jiné Vozidlo a SFDI
nenese žádnou odpovědnost za případnou vzniklou majetkovou újmu.
9.12. V případě totální škody/ekologické likvidace/trvalého vyřazení Vozidla nelze uhrazený
časový poplatek převést na jiné Vozidlo.

X.

Článek - Call centrum

10.1.

Call centrum poskytuje následující podporu Uživatelům:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

XI.

Zpracování oznámení o Osvobození,
Zpracování oznámení o pominutí důvodů o Osvobození,
Zpracování avíz o změnu SPZ Vozidla,
Zpracování žádostí o vrácení uhrazeného časového poplatku,
Poskytování informací k časovému poplatku,
Ověření Platnosti časového poplatku,
Ověření Úhrady časového poplatku,
Vystavení náhradního Potvrzení o úhradě,
Poskytování informací o zpracování osobních údajů,
Vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů.

Článek – Náležitosti podání

11.1.
a)
b)
c)
d)
11.2.

Podání je možné učinit pro:
Avízo o změně SPZ,
Oznámení o Osvobození,
Oznámení o pominutí důvodu o Osvobození,
Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku.
Podání musí být odesláno SFDI v elektronické nebo listinné formě prostřednictvím:

a) ID datové schránky: ws5mh9w,
b) E-mailem: epodatelna@edalnice.cz,
c) Poskytovatele poštovních služeb na adresu SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9, Česká republika,
d) Osobního podání na podatelně SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
Česká republika.
11.3. V případě podání v elektronické formě musí Oznamovatel zvolit jednu z následujících
možností ověření:
a) Elektronický podpis,
b) ID datová schránka,
c) Autorizovanou konverzi Úředně ověřeného podpisu.
11.4. Pro podání v elektronické nebo listinné formě je možné využít také Autorizovanou konverzi
dokumentu.
11.5. V případě podání v listinné formě, musí toto obsahovat Úředně ověřený podpis Majitele
nebo Uživatele Vozidla. Je-li Provozovatel zastoupen na základě plné moci, pak musí být jím
udělená plná moc k tomuto jednání opatřena jeho Úředně ověřeným podpisem.
11.6. V případě podání Avíza o změnu SPZ není vyžadováno splnění podmínek stanovených dle
odst. 11.3., 11.4. a 11.5. tohoto článku.
11.7. Podání obsahující všechny požadované náležitosti se zaznamenává do Evidence Vozidel
k datu učinění podání a Oznamovatel bude informován o provedení záznamu do Evidence
Vozidel. Za datum učinění podání se v případě podání datovou schránkou považuje datum a
čas přijetí do datové schránky SFDI. V případě podání E-mailem je to datum a čas přijetí do
elektronické podatelny. V případě podání v listinné formě je to datum doručení na podatelnu
SFDI.
11.8. Neobsahuje-li podání všechny požadované náležitosti, nahlíží se na něj, jako by nebylo
učiněno a SFDI o tom Oznamovatele neprodleně uvědomí včetně uvedení důvodu a
Oznamovatel bude vyzván k jeho doplnění.
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XII.

Článek - Změna SPZ

12.1. Změnu SPZ Vozidla v Evidenci Vozidel lze provést po počátku Platnosti časového poplatku
pouze z důvodu změny SPZ Vozidla, pro které byl časový poplatek uhrazen.
12.2. Změna SPZ se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na E-shopu (Avízo o změně
SPZ).
12.3.

Oznamovatel, který žádá o změnu SPZ Vozidla je povinen tuto skutečnost doložit:

a) Kopií technického průkazu Vozidla, ve které je uvedena původní i nová SPZ,
nebo
b) Kopií technického průkazu Vozidla s uvedenou původní SPZ a VIN kódem společně s kopií
technického průkazu předmětného Vozidla, kde je uvedena nová SPZ a shodný VIN kód,
který dokládá, že se jedná o stejné Vozidlo,
nebo
c) Kopií technického průkazu Vozidla s novou SPZ a zároveň kopii jiného dokumentu, ve
kterém je uvedena původní SPZ (například zelená karta), přičemž v obou těchto
dokumentech musí být uveden stejný VIN kód Vozidla.

XIII.

Článek - Oznámení o Osvobození

13.1. Pro vozidla dle § 20a odst. 1 ZPK platí osvobození od zpoplatnění při užití Zpoplatněné
pozemní komunikace.
13.2.

Oznámení o Osvobození se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na E-shopu
(Oznámení o Osvobození).

13.3. Oznamovatel musí pro uplatnění tohoto nároku podat Oznámení o Osvobození, jedná-li se o
vozidlo:
a) vybavené zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se
jedná o vozidlo
1. Vězeňské služby České republiky,
2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné
péče a zdravotnické dopravní služby,
3. složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 a 2,
b) Ministerstva vnitra používané Policií České republiky a opatřené nápisem "POLICIE" nebo
1
ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti ,
c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a
opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na
2
základě vzájemnosti ,
d) celních orgánů opatřené nápisem "CELNÍ SPRÁVA",
e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřené nápisem
"HASIČI",
f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ
POLICIE“,
g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle
zvláštního právního předpisu,
j) Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby,
k) provozované domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se
zdravotním postižením,
m) Správy státních hmotných rezerv zařazené do státních hmotných rezerv podle zvláštního
právního předpisu,
n) správce zpoplatněné pozemní komunikace,

1

Oznámení a záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění se neprovádí u vozidla osvobozeného od zpoplatnění
podle § 20a odst. 1 písm. b) ZPK, jde-li o vozidlo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu.
2
Oznámení a záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění se neprovádí u vozidla osvobozeného od zpoplatnění
§ 20a odst. 1 písm. c), má-li přidělenu vojenskou poznávací značku.
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o) na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud
nemá vozidlo přidělenou speciální SPZ.
13.4.
Podle §20a odst. 1 ZPK nepodléhá zpoplatnění užití Zpoplatněné pozemní komunikace také
vozidly, pro které platí osvobození od zpoplatnění bez nutnosti podat Oznámení o Osvobození,
jedná se zejména o tato vozidla:
a) přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, nebo
průkazu ZTP/P3, pokud Provozovatelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí
blízká,
b) přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo
hemoblastosou,
c) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,
d) na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO 2 do 50 g/km), pokud
má vozidlo přidělenou speciální SPZ.
e) vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz
historického vozidla.
13.5. Na základě Oznámení o Osvobození se do Evidence Vozidel zaznamenají údaje dle §21b
odst. 1 a 2 ZPK.
a) SPZ vozidla,
b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,
c) vymezení důvodu pro osvobození vozidla.
13.6. Uživatel vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO 2 do
50 g/km) registrovaná v zahraniční musí vždy podat Oznámení o Osvobození, jehož součástí
musí být kopie osvědčení o registraci, technický průkaz nebo osvědčení o shodě dokládající
naplnění důvodu pro osvobození.

XIV.

Článek - Oznámení o pominutí důvodu o Osvobození

14.1. Pominou-li důvody pro Osvobození vozidla od zpoplatnění, je Provozovatel (Oznamovatel)
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od pominutí těchto důvodů tuto skutečnost oznámit
SFDI, který následně tuto skutečnost zaznamená v Evidenci Vozidel.
14.2. Oznámení o pominutí důvodu o Osvobození se provádí prostřednictvím formuláře dostupného
na E-shopu (Oznámení o pominutí důvodu o Osvobození).
14.3.

Součástí Oznámení o pominutí důvodu o Osvobození musí být:

a) SPZ vozidla,
b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,
c) pokud se na vozidlo vztahuje více osvobození, je nutné uvést konkrétní důvod, v opačném
případě budou zrušena všechna osvobození od zpoplatnění,
d) údaje o Provozovateli vozidla, kterými jsou jeho:
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název,
2. datum narození nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její
identifikační číslo,
3. adresa bydliště nebo sídla Provozovatele vozidla, není-li vozidlo registrováno v České
republice,
e) Úředně ověřený podpis Provozovatele vozidla.

XV.

Článek - Vrácení uhrazeného časového poplatku

15.1.

Vrácení uhrazeného časového poplatku se provádí prostřednictvím formuláře zveřejněného
na E-shopu (Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku).

3

Podle Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů.
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15.2. Vrácení uhrazeného časového poplatku je možné v případě, kdy Úhrada časového poplatku
byla provedena za Vozidlo, které je osvobozeno od časového zpoplatnění dle § 20a odst. 1
písm. o) ZPK (Vozidlo na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon s hodnotou emisí CO 2
do 50 g/km), a tím došlo na straně Oznamovatele k plnění bez právního důvodu, přičemž tato
skutečnost se dokládá:
a) kopií Potvrzení o úhradě,
b) doklady prokazujícími, že se jedná o osvobozené vozidlo podle § 20a odst. 1 písm. o) ZPK
(např. kopie velkého technického průkazu).
15.3. Vrácení části uhrazeného časového poplatku je možné v případě, kdy byla provedena
Úhrada časového poplatku v plné výši pro Vozidlo poháněné zemním plynem nebo
biometanem, které má podle § 21 odst. 3 ZPK nárok na sníženou výši časového poplatku (Eko
cena), a tím došlo na straně Oznamovatele k plnění bez právního důvodu v částce vyšší, než
stanoví zákonná úprava, přičemž tato skutečnost se dokládá:
a) kopií Potvrzení o úhradě,
b) doklady prokazujícími, že se jedná o vozidlo podle § 21 odst. 3 ZPK (např. velký technický
průkaz).
V tomto případě je vrácena Oznamovateli částka rovnající se rozdílu mezi uhrazeným časovým
poplatkem v plné výši a sníženou výši časového poplatku (Eko cena).
15.4. Vrácení uhrazeného časového poplatku je možné v případě duplicitní Úhrady časového
poplatku, kdy byla provedena snížená Úhrada časového poplatku (Eko cena) pro Vozidlo, které
není poháněné zemním plynem nebo biometanem, a zároveň došlo k Úhradě časového
poplatku v plné výši za stejné období, a to pouze před počátkem Platnosti časového poplatku,
přičemž tato skutečnost se dokládá:
a) kopií obou Potvrzení o úhradě,
b) kopií technického průkazu Vozidla.
Po počátku Platnosti časového poplatku již není možné žádost podat s výjimkou případů, kdy
došlo k úplnému překryvu Platnosti časového poplatku u obou uhrazených časových poplatků
(příklad: pro Vozidlo byl uhrazen roční časový poplatek v plné i snížené výši s totožným
počátkem platnosti od 1. 2. 2021).
15.5. V případě duplicitní Úhrady časového poplatku pro totéž Vozidlo, kdy došlo k překryvu
Platnosti časového poplatku s jinou Úhradou časového poplatku pro téže Vozidlo, bylo na
straně Oznamovatele plněno bez právního důvodu. Pokud k duplicitní Úhradě časového
poplatku došlo ve formě úhrady dvou ročních, třicetidenních nebo desetidenních časových
poplatků, lze žádat o vrácení pouze uhrazený časový poplatek s pozdějším dnem počátku
Platnosti časového poplatku. Pokud k duplicitní Úhradě časového poplatku došlo ve formě
ročního a třicetidenního nebo desetidenního časového poplatku, lze žádat o vrácení
uhrazeného časového poplatku pouze za uhrazený třicetidenní nebo desetidenní časový
poplatek. Provedení duplicitní Úhrady časového poplatku se dokládá:
a) kopií obou Potvrzení o úhradě.
15.6. Vrácení uhrazeného časového poplatku je možné v případě, kdy Úhrada časového poplatku
byla provedena za Vozidlo, které nepodléhá časovému zpoplatnění (vozidlo nad 3,5 tuny,
přívěs apod.), přičemž tato skutečnost se dokládá:
a) kopií Potvrzení o úhradě,
b) kopií dokladů prokazujících, že se nejedná o vozidlo podléhající časovému zpoplatnění
(např. kopií velkého technického průkazu).
15.7. Vyřízení žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je zpoplatněno manipulačním
poplatkem ve výši 75 Kč, o který bude ponížený vrácený časový poplatek.
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15.8. O vrácení uhrazeného časového poplatku v případech, kdy Úhradou časového poplatku
došlo k plnění bez právního důvodu, lze žádat do tří let od data provedení Úhrady časového
poplatku.
15.9. Uhrazený časový poplatek, ani jeho poměrnou část, nelze vrátit z důvodu odcizení, totální
škody, ekologické likvidace nebo trvalého vyřazení Vozidla, pro které byl časový poplatek
uhrazen, ani v případě nemožnosti užití některých úseků zpoplatněných pozemních komunikací
z důvodu jejich oprav nebo z důvodu vis maior a SFDI nenese žádnou odpovědnost za
případnou z uvedených důvodů vzniklou majetkovou újmu.

XVI.

Článek - Zpracování osobních údajů

16.1. Správcem osobních údajů je SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Česká
republika;
IČO:
70856508;
E-mail: podatelna@sfdi.cz,
epodatelna@edalnice.cz, tel.:
+420 266 097 110, ID Datové schránky: e5qaihb, ID Datové schránky EDAZ: ws5mh9w.
Pověřencem pro ochranu
poverenec@sfdi.cz.

osobních

údajů

SFDI

je

Ing.

Jakub

Voneš,

E-mail:

SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou
zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu osobních
údajů.
16.2.

Zpracovatelé osobních údajů jsou společnosti:

CENDIS, s.p. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00, Praha 1, Česká republika
IČO: 00311391, E-mail: info@cendis.cz, tel.: +420 225 131 367, ID Datové schránky: txsvfsh
Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Česká republika,
IČO: 47114983, E-mail: info@cpost.cz, tel.: +420 954 301 111, ID Datové schránky: kr7cdry
ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 60193531,
E-mail: ceproas@ceproas.cz, ID datové schránky: hk3cdqj
Policie České republiky se sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 7, Česká republika,
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz, tel.: +420 974 811 111, ID datové schránky: rkiai5y
Celní správa České republiky se sídlem Budějovická 7, 140 00 Praha 4, Česká republika,
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz, tel.: +420 261 331 111, ID datové schránky: 7puaa4c
16.3.

Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost
těchto dat. SFDI ve spolupráci se zpracovateli osobních údajů nastavil procesy v rámci
Evidenci Vozidel tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu
k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému
zpracování nebo k jinému zneužití.
SFDI a zpracovatelé zpracovávají osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při
automatizovaném
zpracování
nedochází
k
automatizovanému
rozhodování
ani
k profilování. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci SFDI nebo zaměstnanci
zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním
vztahem mezi SFDI a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.
a) Zaznamenání Vozidel v Evidenci Vozidel.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
SPZ, údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno, počátek a konec období, na které je
časový poplatek uhrazen, údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem a
biometanem, datum a čas provedení Úhrady časového poplatku a E-mail nebo telefonní
číslo, byly-li sděleny. Tyto osobní údaje SFDI získává od Uživatele. Toto zpracování je
činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše
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b)

c)

d)

e)

f)

uvedených osobních údajů nelze zaznamenat Úhradu časového poplatku pro Vozidlo
v Evidenci Vozidel.
Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ Vozidla.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
SPZ (původní i nová), údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno, osobní údaje o
Oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, Úředně ověřený podpis
nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky, Elektronický podpis nebo autorizovaná
konverze Úředně ověřeného podpisu). Případně jiné osobní údaje Majitele nebo
Provozovatele, které jsou obsaženy ve velkém technickém průkazu Vozidla nebo v jiném
dokumentu dokládající změnu SPZ. Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Oznamovatele
nebo od třetí osoby, která zažádala o změnu SPZ, prostřednictvím Avíza o změně SPZ. Toto
zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše
uvedených osobních údajů nelze zaznamenat změnu SPZ Vozidla v Evidenci Vozidel.
Zaznamenání osvobození Vozidel od časového zpoplatnění v Evidenci Vozidel.
Tento účel se může týkat zaznamenání osvobození vozidla od zpoplatnění nebo
zaznamenání pominutí důvodů pro osvobození vozidla a vyřazení takového vozidla
z Evidence Vozidel, nebo kontroly uvedených skutečností v rámci osvobození vozidla
prostřednictvím nahlédnutí do Registru silničních vozidel a Základních registrů. Při těchto
činnostech mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ,
údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o Oznamovateli: jméno,
příjmení, datum narození a osobní údaje o Majiteli nebo Provozovateli vozidla: jméno,
příjmení, datum narození, adresa bydliště, Úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent
(číslo datové schránky, Elektronický podpis nebo autorizovaná konverze Úředně ověřeného
podpisu), a vymezení důvodu pro osvobození vozidla, případně plná moc udělená Majitelem
nebo Provozovatelem vozidla opatřená Úředně ověřeným podpisem nebo jeho
ekvivalentem (číslo datové schránky, Elektronický podpis nebo autorizovaná konverze
Úředně ověřeného podpisu), je-li Majitel nebo Provozovatel vozidla zastoupen na základě
plné moci, a kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technický průkaz silničního
vozidla nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození od zpoplatnění.
Tyto osobní údaje SFDI získává od Oznamovatelů, Majitelů nebo Provozovatelů vozidla. Pro
kontrolu uvedených skutečností SFDI může nahlížet do Registru silničních vozidel a
základních registrů. Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.
V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaevidovat osvobození
vozidla v Evidenci Vozidel nebo zaznamenat pominutí důvodů osvobození vozidla v Evidenci
Vozidel.
Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb).
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
číslo účtu odesílatele platby a název (jméno, příjmení) Uživatele. Tyto osobní údaje jsou
získávány prostřednictví výpisů z České národní banky. Toto zpracování je činěno na
základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce podle ZPK.
Vrácení časového poplatku uhrazeného pro osvobozené vozidlo od časového zpoplatnění.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
SPZ, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o Oznamovateli: jméno,
příjmení, datum narození, adresa bydliště, Úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent
(číslo datové schránky, Elektronický podpis nebo autorizovaná konverze Úředně ověřeného
podpisu). Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Oznamovatele. Toto zpracování je
činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, v návaznosti na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze posoudit a případně
realizovat vrácení časového poplatku uhrazeného pro osvobozené vozidlo.
Evidence Vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
SPZ a údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno. Tyto osobní údaje SFDI získává od
provozovatele systému elektronického mýtného. Toto zpracování je činěno na základě
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nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce podle ZPK.
g) Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému
umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
fotografie Vozidla (fotografie může obsahovat osobní údaje řidiče případně i spolujezdce),
SPZ a dodatečné údaje: místa a času. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví
kamer umístěných na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích. Toto
zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.
h) Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
fotografie Vozidla (fotografie může obsahovat osobní údaje řidiče případně i spolujezdce) a
SPZ. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na kontrolních
branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích. Toto zpracování je činěno na základě
nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce podle ZPK.
i) Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
kamerový záznam (kamerový záznam obsahuje osobní údaje uživatele samoobslužného
kiosku). Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na
samoobslužných kioskách. Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu
správce či třetí strany za účelem ochrany poškozením či krádeže majetku správce či třetí
strany.
j) Evidence a uložení záznamů, oznámení, avíz, žádostí nebo jiných podání v souvislosti s
Evidencí Vozidel a vedení jmenného rejstříku.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, Úředně ověřený podpis nebo jeho
ekvivalent (číslo datové schránky, Elektronický podpis nebo autorizovanou konverzí Úředně
ověřeného podpisu), dále osobní údaje obsažené v záznamu/žádosti/oznámení/avíza/jiných
podání): SPZ a údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno. V případě Avíza o změně
SPZ mohou být navíc zpracovány osobní údaje obsaženy ve velkém technickém průkazu
nebo v jiném dokumentu dokládající změnu SPZ. Tyto osobní údaje SFDI získává od
Oznamovatelů (osob, které učinily podání žádosti/oznámení/avíza/jiných podání). Toto
zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze
vyřídit podání žádosti/oznámení/avíza/jiného podání. Za tímto účelem mohou být SFDI
nebo zpracovateli zpracovány kontaktní osobní údaje: E-mail a telefonní číslo. Tyto osobní
údaje SFDI získává od Oznamovatelů (osob, které učinily podání žádosti/avíza/jiných
podání). Tyto údaje jsou nepovinné a jejich neposkytnutí nemá vliv na podání
žádosti/oznámení/avízo/jiných podání. Toto zpracování je činěno na základě oprávněného
zájmu správce či třetí strany za účelem usnadnění komunikace.
k) Vyřizování dotazů na Evidenci Vozidel.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, číslo datové schránky, uznávaný
elektronický podpis, E-mail nebo telefonní číslo. Tyto osobní údaje SFDI získává od
tazatelů. Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů
nelze vyřídit dotaz.
l) Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů a jejich autorizace v
Evidenci Vozidel.
Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje:
jméno, příjmení, identifikační číslo, pracovní pozice, služební číslo, E-mail nebo telefonní
číslo. Tyto osobní údaje SFDI získává pro své zaměstnance z vlastní evidence a pro
zaměstnance zpracovatelů od jejich zaměstnavatelů. Toto zpracování je činěno na základě
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oprávněného zájmu správce či třetí strany za účelem ochrany majetku správce či třetí
strany před poškozením či krádeží.
16.4.

Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen předávat
osobní údaje podle právních předpisů zejména ZPK. Osobní údaje budou zpřístupněny
společnosti CENDIS, s.p., která vytvořila a provozuje Evidenci Vozidel a zároveň zajišťuje
službu Call centra, avšak není oprávněna osobní údaje předávat třetím stranám nebo je
využívat pro vlastní účely či je zahrnovat do služeb poskytovaných třetím stranám. V případě
umožnění kontroly Úhrady časového poplatku jsou osobní údaje zpřístupněny, příp. předávány
Policii České republiky a Celní správě České republiky.
Osobní údaje nejsou SFDI předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované mezinárodním
organizacím.
16.5.

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou SFDI zpracovány jen po dobu nezbytně nutnou ke zpracování v případě
účelu:
a) Zaznamenávání Vozidel v Evidenci Vozidel jsou uloženy po dobu Platnosti časového
poplatku a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy došlo ke konci období, na které byl
časový poplatek uhrazen.
b) Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ Vozidla v Evidenci Vozidel jsou
uloženy v Evidenci Vozidel po dobu Platnosti časového poplatku a následně ještě po dobu 2
let od doby, kdy došlo ke konci období, na které byl časový poplatek uhrazen.
c) Záznamu o Osvobození v Evidenci Vozidel jsou uloženy v Evidenci Vozidel po dobu trvání
důvodů pro Osvobození vozidla a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy pominuly
důvody pro Osvobození.
d) Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb) jsou uloženy ve Spisové
evidenci minimálně po dobu 5 let (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a jejich uložení a
archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
e) Vrácení časového poplatku uhrazeného pro vozidlo osvobozené od časového zpoplatnění
jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým
řádem SFDI, minimálně po dobu 3 let.
f) Záznamy vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného jsou uloženy
v Evidenci Vozidel po dobu platnosti zaregistrovaného Vozidla v systému elektronického
mýtného.
g) Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému
umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích jsou uloženy
v Evidenci Vozidel, včetně kontrolní brány, po dobu 24 hodin.
h) Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ jsou uloženy v Evidenci Vozidel, včetně kontrolní
brány, po dobu 24 hodin.
i) Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery jsou uloženy
v samoobslužném kiosku, po dobu 5 dní.
j) Evidence a uložení záznamů, oznámení, avíz, žádostí nebo jiných podání v souvislosti s
Evidencí Vozidel a vedení jmenného rejstříku jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich
uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů, včetně výkonu práva subjektu údajů jsou
uchovány minimálně po dobu 5 let.
Dokumenty týkající se Osvobození vozidel od časového zpoplatnění jsou uchovány
minimálně po dobu 3 let počínaje od doby podání oznámení o pominutí důvodů osvobození
od úhrady časového poplatku.
Dokumenty týkající se změny SPZ v Evidenci Vozidel jsou uchovány minimálně po dobu 3
let počínaje od doby podání avíza o změně SPZ.
Dokumenty týkající se zřízení přístupu do administračního rozhraní distributora minimálně
po dobu 10 let.
k) Vyřizování dotazů na Evidenci Vozidel jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich uložení a
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l)

16.6.

archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI, minimálně po dobu 3 let.
Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů v Evidenci Vozidel jsou
uloženy v Evidenci Vozidel po dobu platnosti uživatelského účtu.
Práva subjektu údajů

a) Právo odvolat souhlas.
Pokud SFDI zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů (v rámci
Evidence Vozidel se toto neděje), má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat
bez dopadu na výše uvedené účely.
b) Právo na přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo získat od SFDI potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje
zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu
s následujícími informace o:
účelu zpracování;
kategoriích dotčených osobních údajů;
příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny;
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
o kritériích použitých ke stanovení této doby;
existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení
jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o
použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování.
SFDI poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů a informace o nich bezplatně. Pouze
v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se
opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování
informací
o
osobních
údajích,
který
je
dostupný
na
www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf.
Pokud
byla
žádost
podána
v elektronické formě, SFDI poskytne informace v elektronické formě, která se běžně
používá, pokud není požádáno o jiný způsob poskytnutí.
c) Právo na opravu.
V případě, že subjekt údajů zjistí nepřesnost ve svých osobních údajích, má právo na to,
aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům
zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.
d) Právo na výmaz.
Subjekt údajů má právo, aby SFDI vymazal osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna
z těchto podmínek:
osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a neexistence
žádného dalšího právního důvodu pro zpracování;
vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu pro
zpracování;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování
osobních údajů je nezbytné pro:
výkon práva na svobodu projevu a informace;
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů
Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
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výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na
výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
e) Právo na omezení zpracování.
Subjekt údajů má právo na to, aby SFDI omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli
z těchto případů:
popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou k
tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a místo
toho žádá o omezení jejich použití;
SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
SFDI převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo
z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.
f) Právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a má právo požádat o předání těchto údajů
jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě, že:
osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
zpracování se provádí automatizovaně.
SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na žádost subjektu údajů.
Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI jako správce pověřen.
g) Právo vznést námitku.
Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud
právním nárokem na zpracování je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí
strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI osobní údaje dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
h) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně profilování.
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky
nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká.
i) Právo podat stížnost.
Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111,
web: http://www.uoou.cz/, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů SFDI je
porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
16.7.

Výkon práva subjektu údajů

O Výkon svých práv může subjekt údajů zažádat prostřednictvím podáním žádosti o výkon
práv subjektu údajů, která je dostupná https://edalnice.cz/gdpr-a-osobni-udaje/.
Podání musí být odesláno SFDI v elektronické nebo listinné formě prostřednictvím:
a) ID datové schránky: ws5mh9w,
b) E-mailem: epodatelna@edalnice.cz,
c) Poskytovatele poštovních služeb na adresu SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9, Česká republika,
d) Osobního podání na podatelně SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
Česká republika.
V případě podání v elektronické formě musí Oznamovatel zvolit jednu z následujících možností
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ověření:
a) Elektronický podpis,
b) ID datová schránka,
c) Autorizovanou konverzi Úředně ověřeného podpisu.
Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžaduje SFDI následující osobní údaje: jméno,
příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, z žádosti musí být patrné, jakého práva se
subjekt údajů domáhá.

XVII.

Článek – Závěrečná ustanovení
SFDI zpracoval Podmínky úhrady časového poplatku, které nabývají účinnosti 1. 4. 2021.
Platné znění Podmínek úhrady časového poplatku je dostupné na www.edalnice.cz.

17.1.
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