
OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÍ 

VYPLŇUJE FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Datum narození (DD MM RRRR)

VYPLŇUJE PRÁVNICKÁ OSOBA NEBO FYZICKÁ PODNIKAJÍCÍ OSOBA

Jméno obchodní firmy

Adresa firmy

IČO

Údaje o provozovateli vozidla

*povinné položkyÚředně ověřený podpis oznamovatele*

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, IČ: 70856508

Datová schránka: ws5mh9w
www.edalnice.cz

BSPZ Stát registrace vozidla

Údaje o vozidle*

Vymezení důvodu pro osvobození vozidla dle zákona č. 13/1997 Sb., § 20a odst. 1 písmene: 
(označte křížkem alespoň jednu možnost)
     a) Vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem,    
     pokud se jedná o vozidlo

    1. Vězeňské služby ČR 
   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) Vozidlo Ministerstva vnitra používaným Policií ČR 
a opatřeným nápisem „POLICIE” nebo ozbrojeného 
bezpečnostního sboru jiného státu na základě 
vzájemnosti

    c) Vozidlo ozbrojených sil ČR, včetně vozidel 
používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem 
„VOJENSKÁ POLICIE” a vozidel ozbrojených sil jiného 
státu na základě vzájemnosti

   d) Vozidlo celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ 
SPRÁVA”

    e) Vozidlo hasičských záchranných sborů a jednotek 
dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI”

   f) Vozidlo obecní nebo městské policie opatřené 
nápisem „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”

   g) Vozidlo Vězeňské služby ČR se zvláštním barevným 
provedením

   j) Vozidlo Generální inspekce bezpečnostních sborů  
a Bezpečnostní informační služby

   k) Vozidlo provozované domovem pro osoby se 
zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se 
zdravotním postižením

   m) Vozidlo Správy státních hmotných rezerv zařazeným  
do státních hmotných rezerv

   n) Vozidlo správce zpoplatněné pozemní komunikace

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

E-mail (nepovinný údaj) Telefon (nepovinný údaj)

Datum narození

Údaje o oznamovateli osvobození*

Vyplňte pouze v případě, že se liší osoba provozovatele a oznamovatele.



Upozornění 

Pominou-li důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění, je provozovatel vozidla v systému 
časového zpoplatnění, u něhož je v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno 
osvobození vozidla od zpoplatnění, povinen to oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury, který bez zbytečného odkladu záznam o osvobození vozidla od 
zpoplatnění v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění vymaže. K tomu je možné použít 
formulář s názvem Oznámení o pominutí důvodů pro osvobození.

Přílohy oznámení o osvobození 

Oznámení o osvobození musí obsahovat následující přílohy:
 Plnou moc udělenou provozovatelem vozidla opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem, liší-li se 
osoba provozovatele a oznamovatele.

Neobsahuje-li oznámení o osvobození vyplněné všechny povinné položky nebo uvedené 
přílohy, nahlíží se na něj, jako by nebylo učiněno.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (SPZ, stát registrace vozidla, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis) slouží k zaevidování 
osvobození vozidla od časového poplatku na základě splnění úkolu ve veřejném zájmu podle zákona č. 13/1997 Sb. Osobní údaje  
(e-mail, telefon) slouží ke kontaktování oznamovatele na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany. Více informací o zpracování  
a právech se dozvíte na www.edalnice.cz. Správce: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha.
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