Elektronická dálniční známka
Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravuje nový způsob
úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací. Od 1. ledna 2021 začne platit
tzv. elektronická dálniční známka.
Tu si při použití zpoplatněné pozemní komunikace budou muset pořídit všechna vozidla s nejméně čtyřmi koly,
přičemž jejich nejvyšší povolená hmotnost současně nepřesáhne 3,5 tuny. Elektronickou dálniční známku si
bude moci každý snadno vyřídit přes mobilní aplikaci, v e-shopu nebo v síti obchodních míst. Celé to bude velmi
jednoduché a rychlé: stačí zadat SPZ, vybrat dobu platnosti známky, zaplatit a můžete vyrazit.
Bude pro někoho platit výjimka?
Kromě vozidel, která jsou od povinnosti mít dálniční známku osvobozena už dnes (např. vozidla pro držitele ZTP
nebo ZTP/P, vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, která slouží k přepravě těchto osob,
ad.), se bude nově osvobození či sleva týkat také vozidel s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci
s jiným palivem (hodnota CO2 nesmí překročit 50 g/km) a také historických vozidel vybavených zvláštní registrační
značkou a průkazem historického vozidla.
Jak bude probíhat kontrola?
Kontrolu bude provádět přímo v provozu Policie ČR a Celní správa ČR pomocí kamer umístěných ve vozidlech, mimo
ně nebo na mýtných branách. To, že vozidlo má platnou elektronickou dálniční známku nebo je od ní osvobozeno,
budou ověřovat v evidenci vozidel.

Cena za roční, měsíční ani desetidenní známky se nemění.
Výhody pro zákazníka

Výhody pro stát

P ohodlný nákup v e-shopu, mobilní aplikaci
i v síti obchodních míst.

O kamžité ověření platnosti elektronické
dálniční známky pomocí kamer.

Nikdy se nestane, že by elektronická dálniční
známka byla vyprodaná.

Zvýšení výběru poplatků díky efektivnější
kontrole, snížení počtu neplatičů.

Roční elektronické dálniční známky budou
mít nově klouzavou platnost.

Odpadá nutnost tisknout miliony dálničních
známek.

Možnost odložit začátek platnosti
až o 90 dní od zaplacení.

Nulové náklady na likvidaci
neprodaných kusů dálničních známek.

Snadný nákup elektronické dálniční
známky pro více vozidel pomocí jediné platby.
Konec lepení známek na sklo
a s tím souvisejících podvodů i krádeží.
Zasílání upozornění na končící platnost
elektronické dálniční známky nebo možnost
ověřit její platnost online.

 Snížení administrativní náročnosti distribuce.
Odstranění problémů s padělanými
papírovými dálničními známkami.
Průběžné statistiky o počtech prodaných
dálničních známek.

