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Sazebník správních poplatkù

Èiastka 75

Pøíloha k zákonu ÈNR è. 368/1992 Sb.

Obecná poznámka:

Od poplatkù podle položek 1, 6 a), 7, 17, 18 a), c), d), 21 b), 22, 27 a), b), 28, 29 b), c), e) a 30 b), c) jsou
osvobozeni obèané tìžce zdravotnì postižení, držitelé prùkazù ZTP nebo ZTP-P, týká-li se úkon pouze tìchto
obèanù.
Položka 1

Podání žádosti nebo jiného podnìtu:
a) u ústøedních orgánù státní správy, vyžaduje-li vyøízení rozhodnutí správního
orgánu ve správním nebo daòovém øízení a nejde-li o úkon uvedený v ostatních
položkách sazebníku
Kès
200,b) u okresních úøadù, obecních úøadù a jiných než ústøedních orgánù státní
správy, vyžaduje-li vyøízení rozhodnutí správního orgánu ve správním øízení
nebo daòovém øízení a nejde-li o úkon uvedený v ostatních položkách sazebníku Kès
100,Kès
20,c) o nahlédnutí do matrik
za každý svazek
matriky
d) o nahlédnutí do živnostenského rejstøíku
Kès
20,Poznámky:
1. Podle této položky se zpoplatòují z opravných prostøedkù pouze mimoøádné
opravné prostøedky. Poplatek se platí podle té sazby, která odpovídá správnímu
orgánu, který o mimoøádném opravném prostøedku rozhoduje. Poplatku nepodléhají podání, ke kterým je úèastník øízení povinen na základì obecnì
závazných právních pøedpisù.
2. Poplatek podle této položky se vybere za každou žádost podanou u orgánu státní
správy.
3. Poplatku nepodléhá podání ve smyslu zákona è. 85/1990 Sb., o právu petièním,
a stížnost podle vyhlášky è. 150/1958 Ú. l. o vyøizování stížností, oznámení
a podnìtù pracujících.
4. Poplatek podle písmene c) se vybere jen v pøípadì, že se nahlédnutí povolí.
5. Rozhodnutím pro úèely položky 1 se rozumí správní úkon, kterým pøíslušný
orgán rozhoduje o právech, právem chránìných zájmech nebo povinnostech
fyzických a právnických osob, a to pøi výkonu státní správy; rozhodnutím nejsou
úkony související s nadøízeností a podøízeností a s hospodáøským øízením.
Položka 2

Ovìøení:
a) podpisu na listinì nebo na jejím stejnopise za každý podpis
b) otisku úøedních razítek nebo úøedních podpisù
c) podpisu na výpisech o vykonaných zkouškách na vysokých školách

Kès
Kès
Kès

20,60,50,-

Ovìøení opisu, výpisu nebo písemné informace z úøedních knih, úøedních záznamù,
rejstøíkù listin a spisù nebo ze soukromých spisù v úøední úschovì za každou
zapoèatou stránku
a) v èeském nebo slovenském jazyce
Kès
b) v cizím jazyce
Kès

20,50,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ovìøení podpisu na
listinách potøebných pro provedení zákona è. 255/1946 Sb., o pøíslušnících
èeskoslovenské armády v zahranièí a o nìkterých jiných úèastnících národního
boje za osvobození.
Položka 3

Zbierka zákonov è. 368/1992

Èiastka 75

Strana 2063

Osvobození:

Osvobození uvedené k položce 2 platí zde obdobnì.
Poznámky:
1. Za ovìøení cizojazyèné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území
Èeské a Slovenské Federativní Republiky se vybere poplatek ve výši stanovené
pro èeský nebo slovenský jazyk.
2. Za cizojazyènou listinu se považuje listina, v níž je alespoò èást textu v cizím
jazyce.

Položka 4

Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyøízení listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úøedních knih, úøedních záznamù,
rejstøíkù, evidencí, listin nebo spisù za každou i jen zapoèatou stránku listu
Kès

30,-

Poznámka:
V pøípadì výpisu z matrik vedených v jiném než èeském nebo slovenském jazyce
se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 5

Vydání potvrzení, výpisù a opisù z fondu státních archivù, jde-li o
- duplikáty školních vysvìdèení, dokladù o školní docházce, ukonèeném vzdìlání,
vyuèení, zamìstnání
Kès
50,- výpisy z matrik, živnostenských rejstøíkù
Kès
50,- výpisy z protokolù, usnesení a rozhodnutí orgánù státní správy
Kès
50,za každou i jen
zapoèatou stránku
- výpisy a potvrzení o domovské pøíslušnosti nebo národnosti anebo státním
obèanství
Kès
100,Položka 6

a) Vydání osvìdèení nebo ovìøení o zpùsobilosti k provozování odborné èinnosti

Kès

200,-

b) Vydání osvìdèení o tuzemském právu

Kès

2 000,-

Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere po provedení úkonu.
Položka 7

a) Vydání osvìdèení o zápisu samostatnì hospodaøícího rolníka do evidence

Kès

150,-

b) Vydání živnostenského listu

Kès

1 000,-

c) Vydání koncesní listiny

Kès

2000,-

d) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zaøízení
Kès

1000,-

Zmocnìní:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 50 %, jde-li o zmìnu
skuteèností vedených v evidenci obecního úøadu nebo o zmìnu živnostenského
listu nebo koncesní listiny, popø. 10 % pokud jde o zrušení živnostenského
oprávnìní èi ukonèení zemìdìlské výroby, jestliže o to podnikatel nebo samostatnì
hospodaøící rolník požádá. Jde-li o zmìnu pøíjmení nebo bydlištì podnikatele,
pøíjmení nebo bydlištì jeho odpovìdného zástupce a též o zmìnu pøíjmení nebo
bydlištì samostatnì hospodaøícího rolníka, vybere se poplatek ve výši 20 Kès.
Obdobnì se postupuje, jde-li o zmìnu a zrušení registrace podle písmene d).
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Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se vybere až po provedení úkonu, poplatek
podle písmen b), c) a d) této položky se vybere již pøi podání.
Položka 8

Vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky a tím i Èeské a Slovenské
Federativní Republiky nebo vydání osvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení
manželství v cizinì nebo s cizincem
Kès

100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky
a tím i Èeské a Slovenské Federativní Republiky, které je vydáno podle zákona è.
88/1990 Sb., kterým se mìní a doplòují pøedpisy o nabývání a pozbývání èeskoslovenského státního obèanství.
Položka 9

Propuštìní ze státního svazku Èeské republiky a tím i Èeské a Slovenské Federativní Republiky
Kès

2000,-

Poznámka:
Poplatek za propuštìní dìtí ve vìku do 15 let ze státního svazku
Èeské republiky a tím i Èeské a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve výši
500 Kès. Listina o propuštìní ze státního svazku Èeské republiky a tím i Èeské
a Slovenské Federativní Republiky se pøedá (doruèí) až po zaplacení poplatku.
Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listinì.
Položka 10

Udìlení státního obèanství Èeské republiky a tím i Èeské a Slovenské Federativní
Republiky
Kès

2000,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udìlení státního obèanství Èeské republiky a tím
i Èeské a Slovenské Federativní Republiky podle zákona è. 88/1990 Sb., kterým
se mìní a doplòují pøedpisy o nabývání a pozbývání èeskoslovenského státního
obèanství.

Zmocnìní:

Ministerstvo vnitra Èeské republiky mùže v odùvodnìných pøípadech k zamezení
tvrdosti poplatek snížit nebo prominout.

Poznámka:
Poplatek se vybere za jednu udìlovací listinu a je splatný pøed pøedáním udìlovací
listiny.
Položka 11

Vydání prùkazu (osvìdèení) nebo vydání prùkazu náhradou za prùkaz (osvìdèení)
ztracený, znièený, poškozený, odcizený nebo neupotøebitelný
Kès
Poznámka:
1. Jde-li o vydání prùkazu (osvìdèení) opakovanì v prùbìhu dvou let po sobì
následujících, vybere se poplatek ve výši trojnásobku sazby; toto neplatí u prùkazu (osvìdèení) vydaného za neupotøebitelný.
2. Jde-li o doklad prokazatelnì odcizený nebo neupotøebitelný z dùvodu zmìny
jména, pøíjmení, bydlištì, zmìny podoby osoby nebo skonèení platnosti prùkazu, vybere se poplatek ve výši jedné pìtiny sazby.
3. Jde-li o vydání øidièského prùkazu z dùvodu rozšíøení oprávnìní øidièského
prùkazu vybere se poplatek ve výši 20 Kès.

50,-
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Položka 12

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti:
a) pro èeskoslovenské státní obèany
- roèního
- tøíletého
b) pro cizince
- roèního
- na jeden mìsíc

Kès
Kès

100,150,-

Kès
Kès

5000,1500,-

Kès
Kès
Kès

30,50,10,-

Kès
Kès

3000,500,-

Kès

100,-

Kès

20,-

Poznámka:
Od cizincù, kteøí mají na území Èeské a Slovenské Federativní Republiky povolen
trvalý pobyt, se vybere poplatek podle písmene a) této položky.
Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti støedních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání,
mají-li v pracovní náplni aktivní provádìní myslivosti, mysliveètí hospodáøi a osoby
ustanovené jako myslivecká stráž, po pøedložení potvrzení školy nebo potvrzení
o výkonu funkce anebo povolání, èlenové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají
v souvislosti s plnìním pracovních povinností, a èlenové lesní stráže - dùchodci,
pokud tuto funkci v posledních pìti letech vykonávali jako pracovní povinnost.
Položka 13

Vydání rybáøského lístku nebo prodloužení jeho platnosti:
a) pro èeskoslovenské státní obèany
- roèního
- tøíletého
- pro mládež do 15 let
b) pro cizince
- roèního
- na dobu kratší jednoho roku
Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti støedních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybáøství, odborní pracovníci na úseku
rybáøství, mají-li provozování rybáøství ve své pracovní náplni, rybáøští hospodáøi
a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybáøská stráž po pøedložení potvrzení
školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 12 platí zde obdobnì.
Položka 14

Vydání povolení ke kácení stromù rostoucích mimo les, za každý strom
Položka 15

Vydání potvrzení nebo písemného sdìlení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdìlení o držiteli vozidla
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo za písemné sdìlení údajù
o každé osobì v nìm uvádìné.
2. Výmìna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním
úkonem ve smyslu této položky.
Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdìlení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty
(inkasní støediska) a Èeskoslovenský èervený køíž.
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Položka 16

Povolení zmìny:
a) pøíjmení hanlivého, výstøedního, smìšného, zkomoleného, cizojazyèného nebo
pøíjmení rozvedeného manžela na pøedešlé pøíjmení
Kès
b) jména nebo pøíjmení v ostatních pøípadech
Kès

20,500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena zmìna pøíjmení, k níž dochází
prohlášením rozvedeného manžela, že pøijímá opìt pøedešlé anebo pùvodní
rodné pøíjmení, byla-li tato skuteènost oznámena do 1 mìsíce po nabytí právní
moci rozhodnutí o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena zmìna nebo oprava jména
osvojených dìtí nebo zmìna, kterou je nutno provést v dùsledku nesprávných
(neúplných) zápisù v matrice.
3. Zmìna jména a pøíjmení osoby v pøípadì transsexuality je od správního
poplatku osvobozena.
Poznámky:
1. Za zmìnu pøíjmení manželù a jejich nezletilých dìtí na spoleèné pøíjmení se
vybere jeden poplatek.
2. Za zmìnu pøíjmení více nezletilých dìtí téhož rodièe se vybere jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za povolení zmìny pøíjmení
dítìte svìøeného do náhradní rodinné péèe na pøíjmení opatrovníka, na spoleèné
pøíjmení pìstounù nebo na pøíjmení dohodnuté pro jejich vlastní dìti, pokud
opatrovníky nebo pìstouny jsou prarodièe nebo sourozenci rodièù nezletilých
dìtí.
Položka 17

a) Povolení uzavøít manželství u jiného než pøíslušného obecního úøadu èeskoslovenskými státními obèany
b) Uzavøení manželství jiným než pøíslušným obecním úøadem èeskoslovenskými
státními obèany
c) Uzavøení manželství mezi cizinci, kteøí mají na území Èeské a Slovenské
Federativní Republiky povolen jiný než trvalý pobyt
d) Uzavøení manželství mezi èeskoslovenským státním obèanem nebo cizincem,
který má na území Èeské a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý
pobyt, a cizincem, který má na území Èeské a Slovenské Federativní Republiky
povolen jiný než trvalý pobyt
e) Povolení uzavøít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úøednì urèenou
místnost

Kès

100,-

Kès

300,-

Kès

500,-

Kès

250,-

Kès

300,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeni snoubenci, kteøí
uzavírají manželství u obecního úøadu pøíslušného podle místa pøechodného
pobytu v místì pracovištì jednoho z nich.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se vybere jen od jednoho ze snoubencù.
2. Poplatek podle písmen a), b) a e) se vybere i od cizincù, 1 ) kteøí mají na území
Èeské a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt.
3. Pokud dojde k uzavøení manželství pøed jiným než pøíslušným obecním úøadem,
poplatek podle písmene d) vybere pøíslušný (delegující) obecní úøad, který
pøipravil podklady pro uzavøení manželství.

1

) § 1 odst. 3 zákona è. 68/1965 Sb., o pobytu cizincù na území Èeskoslovenské socialistické republiky.
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Položka 18

Vydání stavebního povolení
a) ke stavbám obytných domù sloužících k trvalému bydlení
- vlastníka a osob blízkýc h 2)
- ostatních obytných domù

Kès
Kès

300,1000,-

b) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreaèní chaty, rekreaèní domky,
zahrádkáøské chaty)
- nepøesahuje-li zastavìná plocha 16 m 2
Kès
- pøesahuje-li zastavìná plocha 16 m 2
Kès

200,500,-

c) ke zmìnám staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci (nástavby, pøístavby,
stavební úpravy) k jiným stavbám plnícím doplòkovou funkci ke stavbì hlavní
(s výjimkou drobných staveb), studnám, k pøípojce na stávající veøejnou
Kès
rozvodnou sí• pro tyto stavby

100,-

d) ke stavbám garáží s jedním nebo dvìma stáními Kès 300,- s více než dvìma stáními

e) k nebytové výstavbì, k nástavbám, pøístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektù a staveb výše neuvedených pøi pøedpokládaném rozpoètovém
nákladu:
do 1,5 mil. Kès vèetnì
nad 1,5 mil. Kès do 3 mil. Kès vèetnì
nad 3 mil. Kès do 10 mil. Kès vèetnì
nad 10 mil. Kès do 100 mil. Kès vèetnì
nad 100 mil. Kès

Kès
300,a 150 Kès za tøetí
i každé další stání

Kès
Kès
Kès
Kès
Kès

500,1000,2000,3000,5000,-

f) ke stavbám doèasných objektù zaøízení staveništì, je-li vydáváno stavební
povolení
Kès

300,-

Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektù, vybere se
pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbì, která je stanovena pro nìkterý
z objektù uvedených ve stavebním povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zaøízení se posuzují jako nebytová výstavba.

Položka 19

Vydání dodateèného povolení stavby

Pìtinásobek sazby
uvedené v
pøíslušném
písmenu položky 18

Poznámka:
1. Poplatek se vybere po provedení úkonu.
2. Poplatek se vybere za vydání dodateèného povolení stavby, která byla postavena
po 1. øíjnu 1976 bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním nebo u níž došlo
k pøekroèení povolené zastavìné plochy nebo obestavìného prostoru.
Položka 20

Vydání rozhodnutí o umístìní stavby nebo rozhodnutí o využití území

2

) § 116 obèanského zákoníku.

Kès

200,-
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Poznámka:
Poplatek se nevybere, je-li slouèeno územní øízení se stavebním øízením a vydává
se jedno rozhodnutí.
Položka 21

Vydání povolení
a) ke zmìnì užívání bytového objektu urèeného k trvalému bydlení na objekt
užívaný k individuální rekreaci
Kès
Kès
b) k jiným zmìnám užívání stavby
c) k odstranìní stavby
Kès
d) k umístìní informaèního, reklamního nebo propagaèního zaøízení
Kès

300,200,100,200,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene d) je osvobozeno oznaèení provozovny, jejíž povinnost
vyplývá z § 31 odst. 1 zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon).
Poznámka:
Pøi øízení o zmìnì užívání stavby souèasnì se stavebním øízením o vydání stavebního povolení, vybere správní orgán poplatek podle položky 18.

Položka 22

Místní šetøení (komisionální øízení), pokud je naøízeno podle zvláštních pøedpisù
nebo se koná z podnìtu úèastníkù øízení
- do tøí hodin vèetnì doby strávené na cestì
Kès
100,- nad tøi hodiny
Kès
100,a 50 Kès za každou
zapoèatou hodinu
pracovní dobz
Poznámky:
1. Pøi místním šetøení v obecném zájmu, napø. pøi živelních pohromách a nehodách
nebo pøi místním šetøení podle zákona o správì daní a poplatkù se poplatek
nevybere.
2. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetøení provádìno za úèelem
vydání rozhodnutí zpoplatnìného podle položky 18 nebo 21.
3. Pøi kolaudaèním øízení se poplatek vybere jen v pøípadì, je-li kolaudaèní
rozhodnutí vydáno po lhùtì stanovené ve stavebním povolení.
4. V pøípadì konání místního šetøení nad tøi hodiny v podzemí hlubinného dolu
se vybere poplatek ve výši 100 Kès a dále 80 Kès za každou zapoèatou hodinu
pracovní doby.
5. Za místní šetøení z podnìtu úèastníka øízení ve smyslu této položky se považuje
i šetøení, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu
vyøizujícího podání úèastníka øízení.

Položka 23

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly, z herní jistiny

10 % nejménì
Kès
200,-

b) Povolení provozování výherních hracích pøístrojù za každý pøístroj
Kès
20000,c) Povolení k provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) z výher docílených
provozovatelem
10 % nejménì za
každý rok
Kès
1000,-
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Zmocnìní:

1. Správní orgán, který vydal povolení k provozování hracích pøístrojù podle
písmene b) této položky, sníží sazbu poplatku o 50 %, jde-li o povolení na dobu
kratší než 6 mìsícù.
2. Správní orgán mùže v odùvodnìných pøípadech vzhledem k místním
podmínkám poskytnout úlevu u poplatku podle písmene b) této položky ve výši
25 % základní sazby.

Poznámky:
1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vymìøení na ústní nebo
písemnou výzvu, provádí-li úkon obecní úøad.
2. Poplatek podle písmene c) této položky se vymìøuje až po provedení úkonu
zpùsobem stanoveným správním orgánem.

Položka 24

Podání oznámení o provozování digitálních a svìtelných pøístrojù a hracích zaøízení
a jiných zaøízení lidové zábavy (kolotoèe, houpaèky, støelnice apod.) za každé
zaøízení nebo pøístroj, za každý jen zapoèatý mìsíc 3)
Kès

200,-

Položka 25

Udìlení povolení k emisi dluhopisù

1 % z celkové
èástky emise,
nejménì
Kès
10000,-

Položka 26

Udìlení oprávnìní k vydání hypoteèních zástavních listù 4 ) 1 % z nominální hodnoty
hypoteèních
zástavních listù nejménì
Kès

2000,-

Položka 27

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo pøípojného vozidla (i s provedením úprav v pøíslušných dokladech)
a) u motocyklù
- s objemem válcù motoru do 50 cm 3
Kès
- ostatních (vèetnì motocyklù s pøívìsným nebo postranním vozíkem nebo
motorových tøíkolek - rikš)
Kès
Kès

300,-

c) u pøípojného vozidla

Kès

100,-

1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za pøidìlení státní poznávací
znaèky.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo pøípojného vozidla.
3

200,-

b) u automobilu nebo zemìdìlského anebo lesnického kolového traktoru

Poznámky:

) Vyhláška ministerstva kultury ÈR è. 117/1991 Sb., o poøádání veøejných produkcí.
) § 25 zákona è. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

4

100,-
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3. Poplatek se nevybere v dùsledku nabytí a vypoøádání dìdictví, úøedního pøíkazu
nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželù.

Položka 28

Schválení technické zpùsobilosti motorového nebo pøípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného ze souèástek, po pøestavbì anebo jednotlivì dovezeného z ciziny,
jde-li o:
a) motocykl nebo moped o objemu válcù motoru do 50 cm 3 , postranní nebo
pøívìsný vozík k motocyklu
Kès

500,-

b) ostatní motocykly nebo motorové tøíkolky - rikši

Kès

1000,-

c) automobil nebo zemìdìlský anebo lesnický kolový traktor

Kès

2000,-

d) pøívìs nebo návìs anebo zvláštní vozidlo

Kès

1000,-

a) Schválení úprav pro tažení pøípojných vozidel

Kès

50,-

b) Zápis zmìny v dokladech k motorovému nebo pøípojnému vozidlu

Kès

10,-

c) Pøidìlení státní poznávací znaèky

Kès

40,-

d) Pøidìlení zvláštní státní poznávací znaèky trvalé manipulaèní a zvláštní státní
poznávací znaèky trvalé pro zkušební úèely
Kès

100,-

c) Podání žádosti o doèasné vyøazení vozidla z evidence

Kès

200,-

Kès

300,-

Kès

500,-

c) motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepøesahuje 3500 kg

Kès

1000,-

d) motocyklù a motorových vozidel do 3500 kg pro téhož žadatele

Kès

1200,-

Zmocnìní:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky ve výši 25 % sazby v pøípadech
jedná-li se o schvalování technické zpùsobilosti motorového nebo pøípojného
vozidla po pøestavbì.

Poznámky:
1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání pøíslušných dokladù.
2. Poplatek podle této položky se vybere až po provedení úkonu.
3. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou
zpùsobilost motorového vozidla nebo pøípojného vozidla po odcizení.

Položka 29

Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene b) této položky
vybral-li již poplatek podle položky 27 nebo 28 a nevybere
poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 27.

Položka 30

Povolení individuálního výcviku øidièù k získání oprávnìní k øízení motorového
vozidla:
a) motocyklù o objemu válcù motoru do 50 cm 3
b) ostatních motocyklù o objemu válcù motoru nad 50 cm

3
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Položka 31

Vydání zbrojního prùkazu, zápis každé další zbranì, speciálního expanzního
pøístroje nebo jejich hlavních èástí do zbrojního prùkazu
Kès

1000,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni vojáci z povolání a vojáci v další
službì, pøíslušníci Policie Èeské republiky a sborù nápravné výchovy a Federálního policejního sboru, Sboru hradní policie a Policejního sboru Slovenské
republiky.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené v položce 12
v osvobození pod bodem 1, jedná-li se o zbranì používané pro lovecké úèely.

Poznámka:
Za prodloužení platnosti prùkazu se vybere poplatek ve výši jedné desetiny sazby.

Položka 32

a) Vydání povolení k nákupu, pøevodu vlastnictví (s výjimkou dìdictví) nebo
pùjèení zbranì, speciálního expanzního pøístroje nebo jejich hlavních èástí
a støeliva
Kès

100,-

b) Vydání povolení k vývozu, dovozu a prùvodu každé zbranì, speciálního
expanzního pøístroje nebo jejich hlavních èástí a støeliva
Kès

200,-

c) Vydání povolení ke znehodnocení zbranì

Kès

200,-

Kès

500,-

Poznámka:
Osvobození uvedená v položce 31 platí zde obdobnì.
Položka 33

a) Vydání souhlasu ke zøízení a provozu jednorázové støelnice
b) Vydání souhlasu ke zøízení stálé støelnice

Kès

1000,-

c) Vydání souhlasu k provozu stálé støelnice

Kès

1000,-

d) Vydání povolení ke støelbì z historických zbraní mimo schválené støelnice

Kès

200,-

a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru
nebo evidenèních údajù o pozemcích s vyjádøením jejich bonitních tøíd nebo
identifikace parcel; za každých i jen zapoèatých 20 parcel katastru nemovitostí
nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území
Kès

50,-

b) Vydání kopie z katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru
nebo vydání kopie z katastrální mapy doplnìné o stav mapy bývalého pozemkového katastru v katastrálním území do formátu A3
Kès

50,-

c) Potvrzení souladu oèíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru
nemovitostí za každých i jen zapoèatých 20 parcel uvedených v novém stavu
geometrického plánu
Kès

50,-

Položka 34

Poznámka:
Poplatek se vybere až po provedení úkonu.
Položka 35

a) Za rozhodnutí o vkladu a zápisu do katastru nemovitostí
1. smlouvy o pøevodu nemovitostí z nabývací ceny nemovitostí 0,075 %

nejménì
Kès

200,-
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- ze zajiš•ované pohledávky 0,25 %
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nejménì
Kès
nejvíce
Kès

3. smlouvy o zøízení nebo omezení nebo zrušení vìcného bøemene, smlouvy
o zøízení nebo zrušení pøedkupního práva k nemovitostem, zrušení (výmaz)
zástavního práva
Kès
b) Vydání výpisu, opisu z vložky pozemkové knihy za každých 20 i jen zapoèatých
parcel
Kès
c) Vydání druhého a dalších stejnopisù za každou zapoèatou stránku písemné
informace do formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie grafického dokladu
za každý i jen zapoèatý formát A3
Kès

300,10000,-

300,100,-

20,-

Poznámka:
1. Poplatek se vybere až po provedení úkonu.
2. Výpis opisu vložky pozemkové knihy z cizího jazyka se zvyšuje o 100 %.
Položka 36

Vydání povolení. 5 )
1. k provozování vnitrostátní silnièní motorové dopravy pro cizí potøebu, které není
živností, na dobu nejvýše dvou mìsícù
2. k silnièní dopravì nebezpeèných vìcí
3. k dopravì osob silnièními vozidly urèenými pro nákladní motorovou dopravu
4. k provozování silnièní dopravy èeskoslovenským provozovatelem mezi dvìma
místy ležícími na území téhož cizího státu
5. k provozování silnièní dopravy zahranièním provozovatelem mezi dvìma místy
ležícími na území Èeské a Slovenské Federativní Republiky
6. k provozování mezinárodní silnièní dopravy èeskoslovenským provozovatelem,
které není živností, jedním motorovým vozidlem
a) k provedení konkrétního poètu pøeprav
- jedné pøepravy
- dvou až pìti pøeprav
b) k provedení neomezeného poètu pøeprav

5

Kès
Kès
Kès

200,1000,200,-

Kès

2000,-

Kès

10000,-

Kès
Kès
Kès

500,1000,10000,-

) Zákon è. 68/1979 Sb., o silnièní dopravì a vnitrostátním zasilatelství, ve znìní zákona è. 118/1990 Sb.
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7. zahraniènímu provozovateli k provozování mezinárodní pravidelné (linkové)
osobní silnièní dopravy
8. zahraniènímu provozovateli k provozování nepravidelné (kyvadlové) osobní
silnièní dopravy
9. zahraniènímu provozovateli k provozování mezinárodní silnièní dopravy pro
vlastní potøebu k zabezpeèení hlavní èinnosti na území Èeské republiky
- k provedení jedné pøepravy jedním vozidlem
- k provedení dvou až pìti pøeprav jedním vozidlem
- provedení neomezeného poètu pøeprav jedním vozidlem
10. k provozování mezinárodní silnièní nákladní dopravy zahranièním provozovatelem
- provedení jedné pøepravy jedním motorovým vozidlem
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Kès

15000,-

Kès

5000,-

Kès
Kès
Kès

200,500,1000,-

Kès

5000,-

Kès
Kès

200,600,-

Kès

2000,-

Kès
Kès

1200,2500,-

Kès

6000,-

Kès

4500,-

Zmocnìní:

1. Správní orgán mùže upustit od vybrání poplatku, jde-li o pøepravu zemìdìlských výrobkù, pøepravu provedenou z humanitárních dùvodù a z dùvodu
veøejného zájmu.
2. Správní orgán mùže na základì vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo
sazbu poplatku snížit.

Položka 37

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací pøi pøepravování zvláš• tìžkých nebo rozmìrných pøedmìtù a k užívání vozidel, jejichž rozmìry
nebo hmotnost pøesahují míru stanovenou zvláštními pøedpisy:
A. Pøi vnitrostátní dopravì:
1. u dopravy v obvodu jednoho okresu:
a) pøesahující pouze nejvìtší pøípustné rozmìry
b) o celkové hmotnosti do 60 t vèetnì
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných pøeprav o celkové
hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tøi mìsíce od právní moci
povolení)
2. u dopravy nad rámec okresu:
a) pøesahující pouze nejvìtší pøípustné rozmìry
b) o celkové hmotnosti do 60 t vèetnì
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných pøeprav o celkové
hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tøi mìsíce od právní moci
povolení)
B. Pøi mezinárodní dopravì a v rámci mezinárodní dopravy:
1. zahraniènímu dopravci pøi dopravì:
a) pøesahující pouze nejvìtší pøípustné rozmìry, pokud šíøka nepøesáhne 3,5 m
b) v ostatních pøípadech
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celková hmotnost (v t)

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150
a do 200

I sazba v Kès

6000

12000

20000

30000

40000

60000

pøekroèení max. povoleného
tlaku na nápravu (v %) 6 )

3-10

11-20

21-30

31-40

II sazba v Kès

5000

15000

30000

60000

celková šíøka v mm

nad 3 500

nad 4000

nad 4 500

nad 5000

nad 5500

III sazba v Kès

3000

6000

10000

15000

20000

Celkový poplatek I+II+III
2. tuzemskému dopravci pøi dopravì:
a) pøesahující pouze nejvìtší pøípustné rozmìry

Kès

1800,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t vèetnì

Kès

3000,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t

Kès

6000,-

C. V pøípadì tranzitní dopravy se k èástkám uvedeným pod písmenem B pøiète
25000 Kès.

Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravì
zemìdìlských strojù v souvislosti se žòovými pracemi.

Zmocnìní:

Správní orgán poplatek podle písmene B této položky sníží nebo od jeho vybrání
upustí na základì vzájemnosti.

Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a)
vyhlášky è. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(silnièní zákon).
6

) § 13 odst. 2 vyhlášky è. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
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Položka 38

a) Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic nebo místních komunikací

Kès

1000,-

b) Povolení pøipojení obslužného zaøízení na dálnici nebo silnici I. tø. 7 )

Kès

1000,-

c) Povolení výjezdu na silnici I. tø. )

Kès

1000,-

Kès

500,-

a) Ovìøení platnosti puncovní znaèky

Kès

20,-

b) Vydání rozhodnutí o pøidìlení výrobní znaèky na zboží z drahých kovù

Kès

200,-

c) Vydání rozhodnutí o zrušení pøidìlené výrobní znaèky na zboží z drahých kovù Kès

40,-

d) Vydání osvìdèení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin Kès

400,-

7

d) Povolení výjezdu na silnici II. a III. tø. )
7

Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1
písm. b) až g) vyhlášky è. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (silnièní zákon).
2. Vydává-li se povolení podle písmene a) této položky na dobu kratší než 6 mìsícù,
vybere se poplatek ve výši poloviny sazby.
Položka 39

Položka 40

a) Za øízení o návrhu na schválení kartelové dohody

Kès

20000,-

b) Za øízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohody

Kès

20000,-

c) Za øízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové
dohody anebo za øízení o urèení nových podmínek pro trvání výjimky
Kès

20000,-

Poznámka:
Poplatníkem podle této položky je úèastník kartelové dohody.
Položka 41

Za øízení o návrhu na schválení dohody podnikatelù o slouèení jejich podnikù (fúze)
Kès

50000,-

Kès

2000,-

Kès

50,-

Poznámka:
1. Poplatníkem podle této položky je každý úèastník dohody.
2. Správní poplatek v pøípadì vícestranné smlouvy dle 8 odst. 2 zákona è. 63/1991
Sb., o ochranì hospodáøské soutìže, platí jen ten z úèastníkù, který získává
právní nebo faktickou možnost vykonávat kontrolu nad podnikem jiného podnikatele.
Položka 42

Podání rozkladu proti rozhodnutí Èeského úøadu pro hospodáøskou soutìž
Položka 43

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i jen zapoèatou stránku

7

) § 3b zákona è. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silnièní zákon), ve znìní zákona è. 27/1984 Sb.
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Položka 44

a) Vydání nebo rozšíøení platnosti mezinárodního prùkazu zpùsobilosti k vedení
rekreaèního plavidla pro plavbu na moøi
Kès

200,-

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvìdèení pro rekreaèní
plavidla pro plavbu na moøi
- do 5 m délky vèetnì
Kès
- nad 5 m délky
Kès

200,400,-

c) Vydání nebo rozšíøení platnosti prùkazu zpùsobilosti vùdce malého plavidla

Kès

100,-

d) Vydání nebo rozšíøení platnosti mezinárodního prùkazu zpùsobilosti k vedení
rekreaèního plavidla ve vnitrozemské plavbì nebo mezinárodního osvìdèení pro
rekreaèní plavidla pro vnitrozemskou plavbu
Kès

50,-

e) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvìdèení pro plavidla ve vnitrozemské plavbì
- malá plavidla do délky 5 m vèetnì
bez motoru

Kès
Kès

100,200,-

bez motoru
s motorem
- pøívozní plavidla
- ostatní plavidla nebo plovoucí zaøízení o výtlaku nad 15 t
do výtlaku 15 t vèetnì

Kès
Kès
Kès
Kès
Kès

300,400,400,500,300,-

f) Za vydání nebo prodloužení cejchovního prùkazu k plavidlu
- urèenému k pøepravì nákladù
- neurèenému k pøepravì nákladù

Kès
Kès

1000,500,-

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého
plavidla a povolení ke stavbì tohoto plavidla
Kès

400,-

b) Schválení typové dokumentace urèené k opakovanému použití pøi individuálních stavbách malých plavidel
Kès

600,-

c) Povolení k individuální stavbì malého plavidla podle typové dokumentace

Kès

100,-

d) Vydání prùkazu zpùsobilosti typu malého plavidla

Kès

600,-

e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zaøízení
o výtlaku nad 15 t
Kès
do výtlaku 15 t vèetnì
Kès

800,400,-

f) Vystavení zvláštního povolení k plavbì

Kès

400,-

g) Zápis zmìny provozovatele plavidla

Kès

200,-

s motorem
- nad délku 5 m

Poznámky:
1. Správní úkon zpoplatòovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla do
evidence a ovìøení technické zpùsobilosti plavidla.
2. Správní úkon zpoplatòovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo
plovoucího zaøízení do evidence a ovìøení technické zpùsobilosti.
3. Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.
4. Jde-li o vydání prùkazu náhradou za prùkaz ztracený, znièený, poškozený,
odcizený nebo neupotøebitelný, postupuje se podle položky 11.

Položka 45
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Položka 46

Za úkony v oblasti hornické èinnosti a èinnosti provádìné hornickým zpùsobem 8 )
jde-li o:
a) vydání oprávnìní k hornické èinnosti a èinnosti provádìné hornickým zpùsobem
Kès

1000,-

b) vydání povolení k hornické èinnosti a èinnosti provádìné hornickým zpùsobem Kès

1000,-

c) vydání povolení k odbìru výbušnin

Kès

300,-

d) vydání povolení k provádìní trhacích a ohòostrojných prací

Kès

250,-

e) vydání støelmistrovského prùkazu, prùkazu technického vedoucího odstøelu
a prùkazu odpalovaèe ohòostrojù a za vydání povolení k uvedení výbušnin
a pomùcek do obìhu
Kès

200,-

f) vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

Kès

1000,-

a) dopravní letištì s mezinárodním provozem

Kès

2000,-

b) dopravní letištì s vnitrostátním provozem

Kès

1000,-

c) veøejné letištì pro všeobecné letectví

Kès

1000,-

d) neveøejné letištì pro všeobecné letectví

Kès

500,-

a) dopravní letištì s mezinárodním provozem

Kès

1000,-

b) dopravní letištì s vnitrostátním provozem

Kès

500,-

c) veøejné letištì pro všeobecné letectví

Kès

300,-

d) neveøejné letištì pro všeobecné letectví

Kès

100,-

Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene a) této položky ve výši 50 %, jde-li
o zmìnu pøedmìtu èinnosti.

Položka 47

Vydání povolení ke zøízení pozemních leteckých zaøízení (letiš•) 9)

Zmocnìní:

Za povolení podstatné zmìny pozemních leteckých zaøízení mùže správní orgán
vybrat poplatek ve výši 25 % sazby poplatku podle této položky.

Položka 48

Vydání souhlasu k nakládání s pozemním leteckým zaøízením (letištì) 9 )

8

) Zákon è. 44/1988 Sb., o ochranì a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákon ÈNR è.

9

61/1988 Sb., o hornické èinnosti, výbušninách a o státní báòské správì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

) Zákon è. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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Položka 49

Vydání rozhodnutí o registraci periodického tisku 10 )

Èiastka 75

Kès

200,-

Kès

3000,-

Zmocnìní:

Správní orgán vybere poplatek ve výši 50 % za provedení zmìny názvu nebo zmìny
vydavatele periodického tisku.
Poznámka:
Za souèasné provedení zmìny názvu nebo zmìny vydavatele vybere správní orgán
jeden poplatek.
Položka 50

Udìlení licence k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání 11 )
Zmocnìní:

Správní orgán vybere poplatek ve výši 50 % pøi provedení zmìny udìlené licence.
Položka 51

a) za vydání veterinárního povolení k dovozu, prùvozu a vývozu živých zvíøat (za
1 ks) 12 )
Kès
b) za vydání veterinárního povolení k dovozu, prùvozu a vývozu živých zvíøat
(hromadná zásilka), potravin a surovin živoèišného pùvodu 12 )
Kès

100,200,-

Vìcný rejstøík
pøedmìt

položka

Všeobecná (vnitøní) správa

Podání žádosti (mimoøádné opravné prostøedky) 1
Potvrzení, opisy (duplikáty) a výpisy z fondu
státních archivù
5
Ovìøení opisu, výpisu, písemné informace,
podpisu,
otisku úøedních razítek
2,3
Náhradní doklady, stejnopisy
4,11
Nahlédnutí do matrik, živnost. rejstøíkù
1
Zmìna jména
16
Sòatky
8,17
Lovecký lístek
12
Rybáøský lístek
13

Zbranì, støelivo, nákup, vývoz nebo
pøevod zbranì, støelnice
31,32,33
Povolení tombol, loterií, sázkových her, hracích
pøístrojù a jiných zaøízení lidové zábavy
23,24
Živnostenská oprávnìní, zápis samostatnì
hospodaøícího rolníka do evidence
7
Osvìdèení o odborné zpùsobilosti
6
Èeskoslovenské státní obèanství, osvìdèení
o tuzemském právu
6,8,9,10
Stavební povolení, zmìna užívání objektu,
místní šetøení,
územní rozhodnutí
18,19,20,21,22
Kácení stromù
14
Pobyt osob, sdìlení o držiteli vozidla
15
Dluhopisy, hypoteèní zástavní listy

25,26

10

) Zákon è. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informaèních prostøedcích, ve znìní zákona è. 86/1990

11

Sb.

) Zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
12
) § 10 písm. d) zákona ÈNR è. 108/1977 Sb., o pùsobnosti orgánù veterinární péèe Èeské socialistické republiky, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
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Doprava

Øízení u Èeského úøadu pro
hospodáøskou soutìž

Øidièské prùkazy, technická zpùsobilost
motorového vozidla, zmìny v dokladech,
zápis do evidence, individuální øidièský
výcvik atd.
11,27,28,29,30
Povolovací øízení v dopravì
36
Povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace
37,38

44,45

Hornická èinnost a èinnost provádìná
hornickým zpùsobem

39

Puncovní úøad

40,41,42,43

Vnitrozemská plavba

34,35

Katastrální úøady
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46

Civilní letectví

47,48

Periodický tisk

49

Licence k rozhlasovému nebo televiznímu
vysílání

50

Veterinární povolení

51

369
ZÁKONNÉ OPATØENÍ
pøedsedníctva Èeské národní rady
ze dne 11. èervna 1992,
kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Èeském geologickém úøadu, ve znìní zákona Èeské národní rady è. 543/1991 Sb.
Pøedsednictvo Èeské národní rady se usneslo
podle èl. 121 odst. 3 ústavního zákona è. 143/1968
sb., o èeskoslovenské federaci, na tomto zákonném
opatøení:

2. Dosavadní odstavec 4 se oznaèje jako odstavec 5.
Èl. II

Èl. I
Zákon Èeské národní rady è. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Èeském geologickém úøadu,
ve znìní zákona è. 543/1991 Sb., se mìní a doplòuje takto:
1. V § 12 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ostatní organizace (§ 3 ods. 1) odevzdávají
výsledky geologických prací právnické osobì povìøené ministerstvem životního prostøedí Èeské republiky a ministerstvem pro hospodáøskou politiku
a rozvoj Èeské republiky. Ustanovení odstavce 1 až
3 platí obdobnì.“.

Pøedsednictvo Èeské národní rady se zmocòuje,
aby ve Sbírce zákonù vyhlásilo úplné znìní zákona
Èeské národní rady è. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Èeském geologickém úøadu, jak vyplývá
ze zmìn a doplòkù provedených zákonem Èeské
národní rady è. 543/1991 Sb., a tímto zákonným
opatøením.
Èl. III

Toto zákonné opatøení nabývá úèinnosti dnem
vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.

