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Informace o vydání elektronických palubních zařízení  poţárních automobilů osvobozených 

od zpoplatnění uţití zpoplatněné pozemní komunikace 

Vyřizuje: Ing. Pavel Findeis,  tel. 974 819 809, Pavel.Findeis@grh.izscr.cz 

 

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“) MV-generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky bylo osloveno firmou Kapsch, 

k přípravě výroby elektronických palubních zařízení pro vozidla HZS ČR osvobozená  

od zpoplatnění. 

 

Mýtná povinnost na zpoplatněných pozemních komunikacích se bude podle novely 

Zákona nově vztahovat na vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichţ největší povolená hmotnost 

činí více neţ 3,5 tuny, tj. jedná se o vozidla nad 3,5 tuny nikoli o soupravy (pokud tedy např. 

má vozidlo n.p. hmotnost 2.900 kg a můţe táhnout přívěs o hmotnosti 1.000 kg, tak sem 

nespadá, existují vozidla s n.p. hmotností 3.500 kg přesně – ty sem rovněţ nespadají). 

 

S ohledem na termín účinnosti novely Zákona je nutné pro registraci do systému 

shromáţdit informace o kaţdém automobilu u HZS ČR s největší povolenou hmotností více 

neţ 3,5 tuny do 12 tun, na něţ se vztahuje osvobození od zpoplatnění podle § 20a Zákona, do 

15. prosince 2009.  

 

Informace se budou sbírat formou vyplnění dat do aktualizované „excelovské“ 

tabulky viz příloha č.1-Seznam (dodrţte formát tabulky), a budou vyuţity k doplnění jiţ 

uzavřených smluvních ujednání s firmou Kapsch a k naprogramování elektronického 

palubního zařízení. Tabulky s informacemi k jednotlivým automobilům shromáţděte za celý 

HZS kraje a v elektronické podobě zašlete na níţe uvedený e-mail kontaktní osoby z firmy 

Kapsch do 15. prosince 2009. K uvedenému e-mailu připojte svoje kontaktní spojení (e-mail, 

mobilní telefon). 

 

Bc. Martin Kosinka 

Kapsch Telematic Services spol. s r.o. 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 

 

tel. 225 026 302, GSM: 602 386 387 

e-mail: martin.kosinka@kapsch.net 

mailto:Pavel.Findeis@grh.izscr.cz
mailto:martin.kosinka@kapsch.net


Dle informací, které jsme od firmy Kapsch získali, má distribuce těchto el. palubních 

zařízení probíhat u HZS ČR následovně: 

1. Po naprogramování firma Kapsch kaţdý HZS kraje vyrozumí a doručí mu  

el. palubní zařízení pro celý HZS kraje s předávacím protokolem, po domluvě  

s Bc. Kosinkou je moţné zajistit distribuci přes krajskou pobočku Kapsch.  

2. Firma Kapsch nabízí moţnost rozvozu na konkrétní místo od počtu 10 ks  

el. palubních zařízení a více, tuto moţnost je nutné konzultovat s Bc. Kosinkou.  

3. Kaţdá palubní jednotka bude označena příslušnou registrační značkou (SPZ)  

a součástí dodávky bude i seznam podle registračních značek. 

4. Jednotka je bezúdrţbová,  instalace se provádí nalepením na dolní okraj čelního skla 

mezi středem vozidla a volantem. 

 

 

Z důvodu, ţe ţádost o vydání elektronického palubního zařízení osvobozeného  

od platby mýtného uzavírá za jednotky PO zřizovatel, který také sám zabezpečuje distribuci  

a instalaci elektronického palubního zařízení do automobilu, ţádáme Vás, abyste o této 

problematice informovali všechny zřizovatele jednotek SDH obcí a HZS podniků ve Vaší 

působnosti. Ţádosti o vydání elektronického palubního zařízení podávají zřizovatelé jednotek 

SDH obcí a HZS podniků přímo na krajské pobočce Kapsch – Kontaktní místa  viz příloha 

č.2.  

 

Při vydávání elektronického palubního zařízení pro jednotky SDH obcí a HZS 

podniků mohou nastat následující případy: 

 

I.    Nemají zřízenou ţádnou smlouvu (tzn. „nemají evidovanou poţární techniku nad 12 tun“) 

  

Vezmou  sebou :  

-      vyplněný formulář   "Ţádost o vydání jednotky premid osvobozené od platby 

mýtného" (viz příloha č.3-Ţádost, nebo je na www.premid.cz nebo ho dostane přímo 

na Kontaktním místě), 

-       pokud budou zakládat jedno vozidlo uvede se do zmíněného formuláře, pokud více 

mohou pouţít tabulku viz příloha č.4 „seznam“, nebo podobný seznam, 

-          kopii zřizovací listiny jednotky a Doklad o přidělení IČO, nebo jiný doklad o existenci 

obce, 

-          kopie Občanského průkazu / sluţebního průkazu, 

/nebo pokud nebude věc vyřizovat oprávněná osoba Plnou moc, 

- el. palubní zařízení dostanou obratem 

  

 

II. Mají zřízenou smlouvu a evidovanou poţární techniku  nad 12 tun  

  

Vezmou  sebou  

-         pokud budou evidovat jedno vozidlo (bude se „pouze přidávat do stávající smlouvy“) 

uvede se do zmíněného formuláře, pokud více vozidel mohou pouţít tabulku viz 

příloha č.1 „seznam“ nebo podobný seznam, 

-      pokud nebude věc vyřizovat oprávněná osoba (tj. osoba jednající za obec či dříve 

uvedená Plnou mocí apod.) potřebuje opět zplnomocnění, 

- el. palubní zařízení dostanou obratem. 

  

  



 

III.     Mají evidovanou poţární techniku nad 12 tun, ale ve smlouvě HZS kraje : 

  

- zaregistrují se stejně jako bod I. a domluví se kdy provedou výměnu jednotek ze 

smlouvy „HZS kraje“ na sebe, 

- el. palubní zařízení dostanou obratem. 

 

 

 

 

 

 

 plk. Ing. František Zadina  

  náměstek generálního ředitele HZS ČR  

v zastoupení 

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška v.r. 

         ředitel odboru IZS a výkonu sluţby 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


