Bezplatné užití dálnice pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P po zavedení elektronické dálniční známky

Od ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která
zavádí elektronickou dálniční známku a také nově upravuje osvobození od zpoplatnění pozemních
komunikací.
V této souvislosti evidujeme zvýšený počet dotazů držitelů průkazů ZTP a ZTP/P k dané problematice.
Ti se na našem odboru při vystavování parkovacích průkazů informují, jak mají v letošním roce
postupovat v případě, že využijí zpoplatněné pozemní komunikace (typicky dálnice).
Nejprve je nutné si vysvětlit, že osvobození od poplatku se neváže na parkovací průkaz, ale na
průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Označení vozidla parkovacím průkazem
(obvykle za čelním sklem) však významně snižuje riziko zbytečného zastavování vozu a silničních
kontrol.
Výše uvedený zákon v § 20a odst. 1 písm. h) doslova uvádí: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné
pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené
občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P,
pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“
Vozidla, která splní následující podmínky, jsou od poplatku osvobozena automaticky:
a) osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, se nachází ve
vozidle,
b) provozovatelem silničního motorového vozidla je buď sama osoba se zdravotním postižením
nebo osoba jí blízká.
Nově se osvobození od poplatku vztahuje též na držitele průkazu ZTP, kteří jsou postiženi úplnou
nebo praktickou hluchotou.
Touto problematikou se podrobně zabývá Národní rada osob se zdravotním postižením, která na
svých internetových stránkách www.nrzp.cz poskytuje bezplatné poradenství. Její legislativní odbor
zpracoval poměrně podrobné stanovisko, které naleznete jako informaci č. 92/2020. Mimo jiné
vyvrací obavy z toho, že v roce 2021 budou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P častěji zastavováni,
kontrolováni, případně pokutováni, protože je elektronický systém vyhodnotí jako neoprávněné
uživatele komunikace. Podle informací Národní rady osob se zdravotním postižením by měla být
kontrola prováděna Celní správou, a to vizuálně. Probíhají jednání, jakým způsobem bude
problematika upravena pro rok 2022.
Další informace k elektronickým dálničním známkám naleznete na internetových stránkách
www.edalnice.cz.
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