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Návrh
ZÁKON
ze dne ............................. 2014,
kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona ve znění zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č.
226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007
Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č.
130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008
Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009
Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č.
160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č.
329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č.
19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č.
169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb.,
zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č.
496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č.458/2011 Sb. (část), zákona č.
186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb.,
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 170/2013
Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se mění takto:
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1. V příloze „Sazebník“ v části II. se za položku 36a vkládá nová položka 36b, která včetně
nadpisu a poznámky pod čarou 33a zní:
Položka 36b
1. Vydání povolení o výjimce ze zákazu jízdy na dálnici a silnici I. třídy nákladním a
speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti
převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o
maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem za
každé jednotlivé vozidlo 33a:
a) s platností do 6 měsíců
b) s platností od 6 měsíců do 12 měsíců

Kč 500
Kč 1 000

__________
33a
§ 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem …..
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Obecná část
I. Zhodnocení platného právního stavu
Omezení jízdy některých vozidel za účelem časového oddělení těžké nákladní dopravy
od přepravní špičky v osobní dopravě, nezbytného pro zajištění maximální možné míry
plynulosti silničního provozu, je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů.
Vydávání povolení výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel upravuje ustanovení
§ 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví, že místně příslušný krajský úřad může
z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku; výjimky přesahující působnost kraje
povoluje ministerstvo.
Povolení výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel v současné době nepodléhá
správnímu poplatku. Vzhledem k počtu vydaných povolení o výjimce (v roce 2012 bylo
Ústeckým krajem vydáno 234 povolení, z celkového počtu 158 přenosných povolení) se jeví
zavedení správního poplatku jako vhodné. Navrhovatel považuje za vhodné, aby povolení
výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel podléhala správnímu poplatku za účelem
usměrnění jinak neomezené možnosti požadovat od příslušných správních orgánů povolení
výjimky.
*

*

*

II. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a nezbytnosti navrhované
právní úpravy v jejím celku
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absentuje poplatková povinnost v oblasti povolování výjimky ze zákazu jízdy dle ustanovení
§ 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.
Vzhledem k mimořádné povaze individuálně udělované výjimky z předmětné regulace
dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., kdy se jedná o prostředek určený zejména
k řešení obtížně postihnutelných situací, nikoli prostředek ke zlepšování ekonomické situace
dotčených subjektů na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, se navrhuje zavedení
správního poplatku za povolení výjimky ze zákazu jízdy obsaženého v ust. § 43 odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb. Zavedení poplatku za povolení výjimky ze zákazu jízdy obsaženého
v ust. § 43 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. se naopak nenavrhuje, neboť tento případ zákazu
jízdy nemá zásadní dopad.
Důvodem předložení návrhu předmětné novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích je zejména:
a) zavedení určitého demotivačního prvku pro eliminaci či zmírnění velkého počtu
žádostí o povolení výjimky v zájmu zachování efektu omezení jízdy požadovaného
zákonem;
b) dosažení efektivnější organizace provozu vozidel dotčenými subjekty a regulace
četnosti pohybu těžké nákladní dopravy;
c) motivace dotčených subjektů k hledání řešení přepravy jiným způsobem;
d) uhrazení administrativních výdajů souvisejících se žádostí o povolení výjimky ze
zákazu jízdy některých vozidel.
Zavedení zpoplatnění vydání povolení výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel
nemá vliv na řízení o žádosti o povolení výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel ani na
další otázky spojené s provozem vozidel na pozemních komunikacích. Navrhovaná právní
úprava se omezuje pouze na ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Návrh neobsahuje věcné zásahy do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a ani zásahy do dalších právních předpisů.
*

*

*

III. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat jen na
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634/2004 Sb., o správních poplatcích.

*

*

*

IV. Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, a její slučitelnost s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána.
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo
Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu, neboť předmětná
problematika není právem Evropské unie regulována, je tedy ponechána v kompetencích
členských států.
*

*

*

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Z hlediska podnikatelských subjektů nebude mít navrhovaná právní úprava zásadní
dopad, neboť s ohledem na objem finančních prostředků týkajících se přepravního trhu,
nepředstavuje navrhovaná úprava pro dotčené subjekty podstatné finanční zatížení.
Navrhované změny nepovedou ke zvýšení nároků na rozpočty obcí a krajů, respektive
státní rozpočet. Naopak v důsledku novelizace zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněním povolení výjimky ze zákazu jízdy
některých vozidel bude mít navrhovaná právní úprava pozitivní dopad na veřejné rozpočty v
případě, že příslušným správním orgánem je krajský úřad, či na státní rozpočet v případě, kdy
je příslušným správním orgánem ministerstvo. Z příspěvku do veřejných rozpočtů, respektive
do státního rozpočtu budou

částečně hrazeny administrativní výdaje související se žádostí o

povolení výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel.

*

*

*

VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
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údajů.

*

*

*

VII. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhované řešení nepředstavuje zvýšení korupčního rizika oproti stávající úpravě.
*

*

*

Zvláštní část
K Čl. I
K bodu 1.
Navržená úprava předpokládá zpoplatnění povolení výjimky ze zákazu jízdy
některých vozidel podle ustanovení § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, správním poplatkem, jehož výše bude odvislá od délky platnosti
povolení. Cílem navrhované úpravy je zdůraznit skutečnost, že výjimky z pravidel omezení
jízdy některých vozidel jsou mezním opatřením, které má být využíváno pouze ojediněle.
*

*

*

K čl. II
Účinnost zákona je stanovena od …… tak, aby po jeho přijetí a publikaci ve Sbírce
zákonů existovala dostatečná doba pro seznámení se s provedenými změnami.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
v.r.

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST II
Položka 26
a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li

- o motocykl do 50 cm3
Kč
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové
čtyřkolky
Kč
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
včetně
Kč
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Kč
b) Vyřazení vozidla z provozu

c) Vydání tabulky registrační značky
d) Vydání tabulky registrační značky
na přání

e) Vydání tabulky registrační značky
s registrační značkou již tomuto
silničnímu vozidlu přidělenou
za každou tabulku

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky
g) Zápis změny do technického průkazu
vozidla a do registru vozidel
h) Vydání řidičského průkazu
i) Změna v řidičském průkazu nebo
v mezinárodním řidičském průkazu
j) vydání paměťové karty podniku
k) vydání paměťové karty dílny
l) vydání paměťové karty řidiče
m) rezervace registrační značky na přání
při změně vlastníka nebo provozovatele
silničního vozidla, při zániku silničního
vozidla nebo jeho vyřazení z provozu
nebo při přidělení registrační značky
s omezenou platností pro vývoz
do jiného státu

n) rezervace registrační značky na přání
v ostatních případech
Osvobození

300

500
800
500
700
Kč

200

Kč
200
za každou tabulku
Kč
5 000
za každou tabulku

Kč

600

Kč
500
za každou tabulku
Kč
50
za každou změnu
Kč
50
Kč
Kč
Kč
Kč

10
700
700
700

Kč

300

Kč

500

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým
zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě
rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního
postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního
předpisu.29)
4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro
jednorázové použití.
Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30)
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto
doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru
vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle
písmen c), f) a g) této položky.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření
řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání
mezinárodního řidičského průkazu.
5. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

Položka 26A
Udělení akreditace k provádění
dopravně psychologického vyšetření

Kč

1 000

Položka 27
a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
- typu vozidla nebo samostatného
technického celku
- systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla
- při hromadné přestavbě vozidel

Kč

2 000

Kč
Kč

1 000
500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- vozidla nebo samostatného technického
celku
Kč
2 000
- systému vozidla, konstrukční části
vozidla nebo výbavy vozidla
Kč
1 000
- při hromadné přestavbě vozidel
Kč
500

c) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
dovezeného vozidla
d) Schválení technické způsobilosti
jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž
bylo uděleno osvědčení o homologaci ES
e) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě nebo schválení technické
způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
dovezeného samostatného technického celku
anebo za schválení užití vozidla k výcviku
v autoškole
f) Schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě spočívající v úpravě
na alternativní palivo benzín - zkapalněný
plyn nebo propan-butan
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení
technické způsobilosti podle písmen
a) nebo b)

Kč

2 000

Kč

1 500

Kč

1 000

Kč

500

Kč
50
za každý list

Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení
technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o
registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly
b) Změna rozsahu registrace k provozování
autoškoly
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení
učitele v autoškole
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního
osvědčení učitele v autoškole
e) Vydání nebo rozšíření pověření
k přezkušování řidičů
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření
k přezkušování řidičů
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti
řidiče30a)
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na
závěr vstupního školení30b)
i) Udělení akreditace k provozování výuky
a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů pro účely profesní
způsobilosti řidičů30c)
j) Udělení vyšší akreditace k provozování
školení bezpečné jízdy30d)

Kč

2 000

Kč

1 000

Kč

300

Kč

100

Kč

1 000

Kč

100

Kč

200

Kč

700

Kč

3 000

Kč

3 000

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování
Stanice technické kontroly
b) Vydání osvědčení k provozování
Stanice technické kontroly
c) Udělení oprávnění k provozování
Stanice měření emisí
d) Vydání osvědčení k provozování
Stanice měření emisí
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení
k provozování Stanice technické kontroly
nebo Stanice měření emisí

Kč

3 000

Kč

500

Kč

1 500

Kč

300

Kč

200

Položka 30
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního
průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence
za každou skupinu rozsahu oprávnění
c) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin
zbrojního průkazu za každou další skupinu
rozsahu oprávnění
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin
zbrojní licence za každou další skupinu
rozsahu oprávnění
Zmocnění

Kč

700

Kč
Kč

1 500
300

Kč

700

Kč

1 500

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v
důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo
licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám
rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců,
členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16
písmene a) tohoto sazebníku.
položky.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této

Položka 31
a) Přijetí žádosti o vydání povolení
k provozování střelnice na dobu určitou,
nejdéle na
- týden
- měsíc
b) Přijetí žádosti o vydání povolení
k provozování střelnice na dobu neurčitou
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke
znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně
za každou zbraň
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního
průkazu
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním
komisařem
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí
vlastnictví, držení nebo nošení zbraně
kategorie A
g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí
vlastnictví, držení nebo nošení zbraně
kategorie B
h) Přijetí žádosti o vydání povolení
k vystavování zbraní

Kč
Kč

300
800

Kč

1 500

Kč

300

Kč

100

Kč

200

Kč

1 000

Kč

200

Kč

1 500“.

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné
zbraně31)
Kč
10 000
b) Kusové a opakované kusové ověřování
zbraně31)
Kč
150
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební
značkou
Kč
500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
bez zkušební střelby a označení31)
Kč
100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
nebo střeliva do kategorie31)
Kč
500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
střeliva31)
Kč
10 000
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce
pyrotechnického výrobku31)
Kč
10 000
nebo certifikátu o posouzení shody
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
o homologaci střelné zbraně, vydání
rozhodnutí o potvrzení platnosti
certifikátu o posouzení shody
50 %
pyrotechnického výrobku
ze sazby poplatků podle
písmen a), f) a g)
j) Kusové a opakované kusové ověřování
historické střelné zbraně
Kč
300
j) Ověřování historické střelné zbraně
opatřené zkušební značkou31)
Kč
1 000

Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního
průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz
nebo tranzit zbraně nebo střeliva
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového
dokladu o povolení přepravy zbraní nebo
střeliva
c) Přijetí žádosti o vydání povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo
d) Přijetí žádosti o vydání evropského
zbrojního pasu
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského
zbrojního pasu

Kč

800

Kč

300

Kč

1 500

Kč

700

Kč

700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního
pasu
Zmocnění

Kč

100

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v
důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání
nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou
dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž
součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo
tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34
1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
- za každou vnitrokrajskou linku a linku
Kč
městské autobusové dopravy
- každou mezikrajskou linku
Kč

b) k provozování mezinárodní linkové
osobní dopravy veřejné za každou linku

Kč

300
500

5 000

c) k provozování mezinárodní linkové
Kč
1 000
osobní dopravy zvláštní za každou linku
32)
2. Vydání povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

a) k provedení jedné přepravy

Kč

1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav

Kč

4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

Kč

20 000

3. Vydání povolení32) zahraničnímu
provozovateli k provozování příležitostné
nebo kyvadlové osobní silniční dopravy
nebo taxislužby

Kč

5 000

4. Vydání vstupního povolení32)
k provozování mezinárodní silniční
nákladní dopravy zahraničním provozovatelem
k provedení jedné přepravy

Kč

5 000

5. Vydání náhradního povolení32)
pro zahraničního provozovatele

Kč

10 000

6. Vydání eurolicence32)

Kč

1 000

7. Vydání opisu eurolicence32)

Kč

200

8. Vydání osvědčení řidiče32)

Kč

500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče32)

Kč

500

10. Vydání osvědčení o provozování

Kč

500

dopravy pro vlastní potřebu32)

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů
v silniční dopravě32)

Kč

50

12. Udělení pověření výkonem činností
souvisejících s Dohodou ADR32)

Kč

5 000

13. Vydání průkazu řidiče taxislužby

Kč

500

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou
je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až
5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu
zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní
správy.
Předmětem poplatku není
1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního
úřadu.
2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této
položce.
3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li
dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

Položka 35
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při
dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost
na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry
b) největší povolenou hmotnost do 60 t
včetně
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t
a k provedení opakovaných přeprav
s největší povolenou hmotností do 60 t
(s platností povolení nejdéle na
3 měsíce od právní moci povolení)
B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m

Kč

1 200

Kč

2 500

Kč

6 000

Kč

4 500

b) v ostatních případech
--------------------------------------------------------------------------------

největší povolená
hmotnost (v t)

do 60
nad 60
nad 80
nad 100 nad 120 nad 150
včetně
-------------------------------------------------------------------------------I
sazba v Kč
6 000
12 000
20 000
30 000
40 000
60 000
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %)
3 - 10
11 - 20
21 - 30
nad 30
-------------------------------------------------------------------------------II
sazba v Kč
5 000
15 000
30 000
60 000
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------celková šířka v mm
nad 3 500
nad 4 000
nad 4 500
nad 5 000
nad 5 500
-------------------------------------------------------------------------------III
sazba v Kč
3 000
6 000
10 000
15 000
20 000
-------------------------------------------------------------------------------IV
v případě tranzitní dopravy
Kč 25 000
-------------------------------------------------------------------------------Celkový poplatek I + II + III + IV
--------------------------------------------------------------------------------

Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti
se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě
vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č.
341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36
a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
Kč
100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
Kč
500
- delší než 6 měsíců
Kč
1 000

b) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
rychlostní silnice anebo na silnici
I. třídy
c) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na silnici II. třídy nebo
III. třídy anebo na místní komunikaci
Osvobození

Kč

1 000

Kč

500

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se
zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky
osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle
zvláštního právního předpisu.33)

Položka 36a
a) Vydání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací
b) Udělení akreditace k provádění
školení pro získání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací

Kč

300

Kč

2 000

Položka 36b

1.

Vydání povolení o výjimce ze zákazu jízdy na dálnici a silnici I. třídy nákladním a speciálním automobilům a
zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům
a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem za
každé jednotlivé vozidlo 33a):
a)
b)

s platností do 6 měsíců
s platností od 6 měsíců do 12 měsíců

Kč 500
Kč 1000

____________________
29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

33a) § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

