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Podmínky  úhrady časového poplatku  
(elektronická dálniční známka) 

 

I. Článek - Základní ustanovení 

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 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. SFDI je dle § 21a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
účinném od  1. 1. 2021 (dále jen „ZPK“), 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 ZPK, 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 edalnice.cz 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. 

„Distributor“ znamená osobu pověřenou SFDI k výběru časového poplatku na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy na fyzických Obchodních místech k tomu určených v hotovosti nebo 

bezhotovostně platebními kartami běžně akceptovanými v České republice. 

„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. 

„eIDAS“ znamená nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 

2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

„EHP“ znamená Evropský hospodářský prostor. 

„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. 
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„Elektronická dálniční známka“ znamená uhrazený časový poplatek pro Vozidlo, k jehož SPZ byla 
Úhrada časového poplatku zaznamenána v Evidenci Vozidel pro zvolenou 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. 

„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 
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 silničních 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 edalnice.cz. 

„Osvobození“ znamená silniční motorové vozidlo splňující podmínky pro osvobození od úhrady 
časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace dle § 20a odst. 1 ZPK. 

 „Oznamovatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba žádající o změnu SPZ v Evidenci Vozidel 

nebo vrácení uhrazeného časového poplatku, podávající Oznámení Osvobození nebo Oznámení o 
pominutí důvodu 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 silničních vozidel, která Vozidlo nemusí vlastnit, 
ale se souhlasem Majitele Vozidla jej 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 edalnice.cz. 

“SEPA platba“ je platba v rámci jednotné platební oblasti pro placení v eurech v Evropské unii a 
EHP. 

„Seznam Obchodních míst“ znamená seznam všech Obchodních míst dostupný dálkovým přístupem 
na edalnice.cz. 

„SFDI“ znamená Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 
Praha 9, Česká republika, ID datové schránky: e5qaihb, elektronická podatelna: podatelna@sfdi.cz. 

http://www.edalnice.cz/
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„Poplatková dispozice SHA“ znamená, že plátci jsou účtovány ceny České národní banky a příjemce 
hradí poplatky banky příjemce a případné poplatky zprostředkujících bank. Úhrada může být tedy 
snížena o poplatky zprostředkujících bank. To však neplatí pro úhrady do zahraničí v měnách 
EU/EHP a do zemí EU/EHP, u kterých je úhrada na účet banky příjemce připsána vždy v plné výši. 

„SPZ“ znamená státní poznávací značka přidělená Vozidlu. 

„Technická vratka“ znamená vratku úhrady časového poplatku, provedeného bezhotovostním 

příkazem k úhradě, v případě nemožnosti správně identifikovat došlý platební příkaz z důvodu, že 

platební příkaz je na částku nižší, než je celková částka objednávky nebo, že platební příkaz je na 

částku vyšší, než je celková částka objednávky, a přeplatek má být vrácen plátci.  

„Tuzemská platba“ je platba provedená z bankovních účtů vedených v České republice. 

„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 příslušným správním 
orgánem nebo k tomu oprávněnou osobou. 

„Uživatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba hradící časový poplatek. 

„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. 

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

EHP. 

„Zákaznická vratka“ znamená vratku platby úhrady časového poplatku na základě požadavku 

Uživatele, a to v případě platby všemi povolenými platebními metodami.  

„ZPK“ znamená zákon 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. 

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. 
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4.4. V případě dne počátku Platnosti časového poplatku totožného 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 v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou, přičemž je možné 
učinit nejvíce 5 Úhrad časového poplatku najednou, 

b) prostřednictvím E-shopu na edalnice.cz  bezhotovostně, 

c) prostřednictvím Samoobslužného kiosku pouze bezhotovostně platební kartou, přičemž je 

možné učinit pouze jednu Úhradu časového poplatku najednou. 

5.2. Na základě Úhrady časového poplatku se v Evidenci Vozidel zaznamenají údaje dle § 21a odst. 
4 ZPK: 

a) SPZ Vozidla,  
b) údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno,  
c) počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen,  
d) údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem,  

e) datum a čas provedení Úhrady časového poplatku,  
f) E-mail nebo telefonní číslo, byly-li sděleny (kontaktní údaje).  

 

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

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) SPZ Vozidla,  
b) údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno, 
c) údaj o období, na které byl časový poplatek uhrazen, 
d) údaj o počátku a konci období, na které byl časový poplatek uhrazen, 
e) datum a čas provedení úhrady, 
f) údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem, 

g) Autorizační kód, 
h) informace o ochraně osobních údajů, 
i) identifikační číslo obchodní transakce, 
j) 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 ve formátu 
.ZIP obsahující Potvrzení o úhradě pro každé Vozidlo zvlášť. 

5.7. Bezhotovostní Úhradu časového poplatku prostřednictvím E-shopu je možné provést 

http://www.edalnice.cz/
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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 zpoplatněn. Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské́ banky 
přímo během transakce je využíván bezpečnostní́ protokol 3-D Secure podporovaný́ karetními 

asociacemi. Veškeré́ údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a SFDI ani Cendis, 
s. p. k nim nemají́ přístup, ani je nikde neukládají. 

5.8. Bezhotovostní Úhradu časového poplatku prostřednictvím Samoobslužného kiosku je možné 
provést platebními kartami VISA, MasterCard, VISA Electron a Maestro. 

5.9. 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. Zároveň 
není možné dvě a více samostatných objednávek Úhrady časového poplatku v E-shopu hradit 

prostřednictvím jedné společné platby bezhotovostním příkazem k úhradě. 

Platba objednávky v E-shopu provedena bezhotovostním příkazem k úhradě musí být správně 

identifikovaná a připsána na účet SFDI nejpozději den před počátkem Platnosti časového 

poplatku, který byl tímto způsobem hrazen. 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 

současně do pole zpráva pro příjemce (“remittance information”); 

- Pro příkazy k úhradě do zahraničí: uvedení čísla objednávky do pole zpráva pro příjemce 

(“remittance information”). 

5.10. Úhrady časového poplatku uskutečněné bezhotovostním příkazem k úhradě, které 
neobsahují korektní platební údaje stanovené v E-shopu a nemohou být správně 
identifikované, platební příkazy s částkou nižší, než je celková částka objednávky, platby za 
objednávku připsané na účet SFDI později než den před počátkem platnosti časového 
poplatku, pro který byla úhrada provedena, budou automaticky 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 (tzv. Technické vratky). 

5.11. Technické vratky plateb uskutečněných z bankovních účtů vedených v České republice 
budou vždy odeslány tuzemským platebním příkazem v měně CZK. Tyto vratky nejsou 
zpoplatněny žádným poplatkem na straně SFDI.   

Technické vratky plateb uskutečněných z bankovních účtů vedených v zemích EHP budou vždy 

odeslány SEPA platbou v měně EUR bez ohledu na to, v jaké měně Uživatel platbu zadal. Tyto 

vratky nejsou zpoplatněny žádným poplatkem na straně SFDI.   

Technické vratky plateb uskutečněných z bankovních účtů mimo země EHP budou vždy 

odeslány jako příkaz k úhradě do zahraničí v měně EUR bez ohledu na to, v jaké měně 

Uživatel původní platbu zadal. Vratka bude odeslána na bankovní účet Uživatele s poplatkovou 

dispozicí SHA, tedy SFDI nese poplatky na odchozí straně, příjemci budou účtovány poplatky 

banky příjemce.  Tyto vratky jsou zpoplatněny poplatkem za provedení příkazu ve výši 150 Kč. 

Je-li částka Technické vratky nižší nebo rovna 150 Kč, tak k takové vratce nedojde.   

5.12. Všechny Zákaznické vratky, bez ohledu na platební metodu (dle čl. 5.7) a zemi plátce jsou 
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zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 75 Kč. Je-li vracená částka nižší nebo rovna 75 
Kč, bude celá započítána na zpracování transakce a k vratce nedojde. 

Zákaznické vratky plateb provedených platebním příkazem z České republiky nebo ze zemí 
EHP nepodléhají dalším poplatkům na straně SFDI. 

Zákaznické vratky plateb provedených platebním příkazem z bankovních účtů mimo země EHP 
budou vždy odeslány jako příkaz k úhradě do zahraničí v měně EUR bez ohledu na to, v jaké 
měně Uživatel platbu zadal. Provedení příkazu k úhradě do zahraničí je zpoplatněno poplatkem 
za provedení příkazu ve výši 150 Kč. Je-li vracená částka Zákaznické vratky prováděné 
platebním příkazem nižší nebo rovna 225 Kč (manipulační poplatek + poplatek za provedení 
příkazu k úhradě do zahraničí), tak k takové vratce nedojde. 

5.13. Technické i zákaznické vratky jsou vždy vráceny na stejný bankovní účet nebo platební 
kartu, ze kterých byla úhrada realizována. Výjimku z výše uvedeného tvoří pouze případy, kdy 
byla úhrada provedena na oficiálním Obchodním místě nebo došlo k zaniknutí původního 

bankovního účtu nebo platební karty, ze kterých byla úhrada realizována, přičemž v těchto 
případech bude vratka provedena bezhotovostním příkazem k úhradě na bankovní účet určený 
Uživatelem.  

 

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 edalnice.cz 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 
poplatku zadán nebo byl-li dodatečně zadán na edalnice.cz po zadání Autorizačního kódu. 

 

VIII. Článek - Ověření platnosti Úhrady časového poplatku 

8.1. Prostřednictvím edalnice.cz 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 státu registrace Vozidla byla 
provedená Úhrada časového poplatku zaznamenána v Evidenci Vozidel. 

9.2. Po Úhradě časového poplatku již nelze změnit Druh časového poplatku. 

http://www.edalnice.cz/
http://www.edalnice.cz/
http://www.edalnice.cz/
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9.3. Po počátku Platnosti časového poplatku není možné v Evidenci Vozidel měnit stát 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 stát registrace Vozidla na edalnice.cz nebo Obchodním místě 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 edalnice.cz 

nebo Obchodním místě 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 edalnice.cz 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 v případě Úhrady časového poplatku s okamžitým počátkem platnosti 
časového poplatku lze změnit SPZ Vozidla, počátek Platnosti časového poplatku nebo stát 
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: 

a) Zpracování oznámení Osvobození, 
b) Zpracování oznámení o pominutí důvodů Osvobození, 
c) Zpracování avíz o změnu SPZ Vozidla, 

d) Zpracování žádostí o vrácení uhrazeného časového poplatku, 
e) Poskytování informací k časovému poplatku, 

f) Ověření Platnosti časového poplatku, 
g) Ověření Úhrady časového poplatku, 
h) Vystavení náhradního Potvrzení o úhradě, 
i) Poskytování informací o zpracování osobních údajů, 

j) Vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů. 
 

 

http://www.edalnice.cz/
http://www.edalnice.cz/
http://www.edalnice.cz/
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XI. Článek – Náležitosti podání 
 

11.1. Podání je možné učinit pro: 

a) Avízo o změně SPZ, 
b) Oznámení Osvobození, 
c) Oznámení o pominutí důvodu Osvobození, 
d) Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. 
 

11.2. Podání musí být odesláno SFDI v elektronické nebo listinné formě prostřednictvím: 

a) ID datové schránky: ws5mh9w, 
b) E-mailem: epodatelna@edalnice.cz, 
c) V listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 

190 00 Praha 9, Česká republika. 
 
Hromadné podání lze odeslat SFDI pouze v elektronické formě. 

 

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. 

 

V případě, kdy je Oznamovatel fyzická osoba, která jedná za orgán veřejné moci, je v souladu 
se ZPK a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením eIDAS, zapotřebí připojit k podání 
kvalifikovaný elektronický podpis Oznamovatele. Samotné podání datovou schránkou nelze v 
tomto případě, na rozdíl od podání fyzických osob nebo jiných právnických osob, považovat za 
splnění zákonných náležitostí podání. 

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 Provozovatele Vozidla. Je-li Majitel nebo 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. 

 

XII. Článek - Změna SPZ 

12.1. Změnu SPZ Vozidla v Evidenci Vozidel lze provést po počátku Platnosti časového poplatku 

mailto:epodatelna@edalnice.cz
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pouze z důvodu změny SPZ Vozidla, pro které byl časový poplatek uhrazen. 

12.2. Změna SPZ se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na edalnice.cz  (Avízo o změně 
SPZ).  

12.3. Oznamovatel, který žádá o změnu SPZ Vozidla je povinen tuto skutečnost doložit kopií 

dokumentu dokládajícího změnu SPZ v rámci stejného Vozidla (například kopie velkého 
technického průkazu, ve kterém je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód Vozidla). 

 

   

XIII. Článek - Oznámení Osvobození 

13.1. Pro Vozidla dle § 20a odst. 1 ZPK platí Osvobození od zpoplatnění při užití Zpoplatněné 
pozemní komunikace. 

13.2. Oznámení Osvobození se provádí prostřednictvím formuláře dostupného na edalnice.cz 

(Oznámení Osvobození). 

13.3. Hromadné Oznámení Osvobození se provádí prostřednictvím formulářů dostupných na 

edalnice.cz (Oznámení Osvobození a Příloha hromadného Oznámení Osvobození), přičemž 
v tomto případě se stát registrace a SPZ Vozidla uvádí pouze v Příloze hromadného 
Oznámení Osvobození. 

13.4. Oznamovatel musí pro uplatnění tohoto nároku podat Oznámení 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 

ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti
1
, 

c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a 
opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na 

základě vzájemnosti
2
, 

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, 
o) na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud 

nemá vozidlo přidělenou speciální SPZ. 
 

13.5. Hromadné Oznámení Osvobození, lze podat pouze v případě, kdy jednotlivá Vozidla mají 
stejného Provozovatele a zároveň se jedná o Osvobození Vozidel dle stejného vymezení 
důvodu Osvobození.  

                                                           
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. 

http://www.edalnice.cz/
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13.6.  Podle §20a odst. 1 ZPK nepodléhá zpoplatnění užití Zpoplatněné pozemní komunikace také 

vozidly, pro které platí Osvobození od zpoplatnění bez nutnosti podat Oznámení 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 CO2 do 50 g/km), pokud 
má Vozidlo přidělenou speciální SPZ4. 

e) vybavená zvláštní registrační značkou pro historická Vozidla5, kterým byl vystaven průkaz 
historického Vozidla.6 

 

13.7. 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. 

 

13.8. Uživatel Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 
50 g/km) registrovaného v zahraniční musí vždy podat Oznámení 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 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 Osvobození se provádí prostřednictvím formuláře dostupného 
na edalnice.cz (Oznámení o pominutí důvodu Osvobození). 

14.3. Hromadné Oznámení o pominutí důvodu Osvobození se provádí prostřednictvím formulářů 
dostupných na edalnice.cz (Oznámení o pominutí důvodu Osvobození a Příloha hromadného 
Oznámení o pominutí důvodu Osvobození), přičemž v tomto případě se stát registrace a 

SPZ Vozidla uvádí pouze v Příloze hromadného Oznámení o pominutí důvodu Osvobození. 

14.4. Hromadné Oznámení o pominutí důvodu Osvobození, lze podat pouze v případě, kdy 

jednotlivá Vozidla mají stejného Provozovatele.  

 

                                                           
3
 Vydaného v České republice dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů. 
4
 Vydanou v České republice dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5
 Vydanou v České republice dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
6
 Vydaného v České republice dle vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, 

provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování 
silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel. 

http://www.edalnice.cz/
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14.5. Součástí Oznámení o pominutí důvodu 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 edalnice.cz (Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku). 

15.1. Hromadná Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku se provádí prostřednictvím 
formulářů dostupných na edalnice.cz (Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku a 
Příloha hromadné Žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku), přičemž v tomto 
případě se stát registrace a SPZ Vozidla uvádí pouze v Příloze Hromadné Žádosti o vrácení 
uhrazeného časového poplatku. 

15.2.  Hromadnou Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku, lze podat pouze v případě, 

stejného vymezení důvodu žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku pro všechny 
uhrazené časové poplatky, jejichž vrácení je požadováno. 

15.3. 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 CO2 
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). 
 

15.4. 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), která měla být správně 
uhrazena. 

 

15.5. 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 pro stejné Vozidlo 

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. 

http://www.edalnice.cz/
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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 
pro stejné Vozidlo (příklad: pro Vozidlo byl uhrazen roční časový poplatek v plné i snížené výši 

s totožným počátkem platnosti od 1. 2. 2021). 
 

15.6. V případě duplicitní Úhrady časového poplatku pro totéž Vozidlo, kdy došlo k úplnému nebo 
částečnému 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 úhrady pouze za 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. 

Po počátku Platnosti duplicitně uhrazeného časového poplatku již není možné žádost podat s 

výjimkou případů, kdy došlo k úplnému překryvu platnosti obou časových poplatků nebo 
v případě částečného překryvu platnosti obou časových poplatků, pakliže ještě nenastal konec 
Platnosti časového poplatku s dřívějším dnem počátku Platnosti časového poplatku. 

 

15.7. 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). 

 

15.8. Vrácení uhrazeného časového poplatku je možné v případě provedení Úhrady časového 
poplatku pro Vozidlo, u něhož došlo k chybnému uvedení údaje o státu, ve kterém je Vozidlo 

registrováno. O vrácení časového poplatku lze žádat i po počátku Platnosti časového poplatku, 
přičemž tato skutečnost se dokládá: 

a) kopií Potvrzení o úhradě, 

b) kopií technického průkazu Vozidla, pro které měla být Úhrada časového poplatku správně 
provedena a jejíž vrácení je požadováno, prokazující chybu v uvedeném údaji o státu 
registrace Vozidla. 

15.9. Vrácení uhrazeného časového poplatku je možné v případě provedení Úhrady časového 

poplatku pro "neexistující Vozidlo", tj. Vozidlo, u jehož SPZ, pro kterou byla Úhrada 
časového poplatku provedena, bylo ověřeno kontrolou v registru silničních vozidel státu, 
pojišťovny nebo jiného institutu dle platné právní úpravy daného státu, který byl uveden 
jako stát registrace Vozidla, že Vozidlo s takovou SPZ není v tomto státu registrováno.  
Pokud dojde k Úhradě časového poplatku pro "neexistující Vozidlo", lze žádat o vrácení 
časového poplatku i po počátku Platnosti časového poplatku, přičemž tato skutečnost se 
dokládá: 

a) kopií Potvrzení o úhradě,  

b) pokud se jedná o Vozidlo s jinou než českou a rakouskou SPZ, je nutné doložit výpis z 
registru vozidel státu, pojišťovny nebo jiného institutu dle platné právní úpravy státu, který byl 
uveden jako stát registrace Vozidla, s úředním překladem do českého jazyka (s výjimkou 
Slovenské republiky), který dokládá neexistenci Vozidla, pro které byla Úhrada časového 
poplatku provedena, a jejíž vrácení je požadováno. 
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Kontrolu existence či neexistence Vozidla v rámci registru silničních vozidel České a Rakouské 
republiky provede SFDI. Výpis z registru silničních vozidel jiného státu než České a Rakouské 
republiky včetně úředního překladu do českého jazyka (s výjimkou Slovenské republiky) 
prokazující existenci či neexistenci Vozidla zajistí žadatel na vlastní náklady. 

15.10. Vyřízení žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je zpoplatněno manipulačním 
poplatkem ve výši 75 Kč, o který bude ponížený vrácený časový poplatek. 

V případě vyřízení hromadné žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je o 
manipulační poplatek ve výši 75 Kč ponížen každý vrácený časový poplatek. 

15.11. 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.   

15.12. 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 

Veškeré informace týkající se Zpracování osobních údajů jsou dostupné na edalnice.cz. 

 

XVII. Článek – Závěrečná ustanovení 
 

17.1. SFDI zpracoval Podmínky úhrady časového poplatku, které nabývají účinnosti 19. 11. 2021.  

Platné znění Podmínek úhrady časového poplatku je dostupné na edalnice.cz. 

 

http://edalnice.cz/

