
Zákon č. 634/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,  
 

o správních poplatcích 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, 
zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány 
územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v 
oblasti státní správy (dále jen "správní úřad"). 
  

§ 2 
Předmět poplatků 

 
 (1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a 
další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, 
které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, 
který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách 
dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, 
zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují 
podrobnosti k jednotlivým úkonům. 
  
 (2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a 
úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, 
nestanoví-li sazebník jinak. 
  

§ 3 
Poplatník 

  
 (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh 
k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon 
proveden. 
  
 (2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej 
společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak. 
  

§ 4 
Sazby poplatků a zaokrouhlování 

 
 Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u 
poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ 
procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní 
poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. 
  

§ 5 
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení 

 
 (1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, 
nestanoví-li sazebník jinak. 



  (2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání 
nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých 
položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, 
vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení 
výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní 
poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat 
odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení. 
  
 (3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní 
úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po 
doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku. 
  
 (4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní 
úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li 
poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení 
tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však 
poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá 
rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve 
spise. 
  
 (5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, 
nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními 
předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku 
až do prokazatelného zaplacení poplatku. 
  
 (6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené 
zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují. 
  

§ 6 
Placení poplatku 

 
 (1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5). 
  
 (2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je 
vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským 
úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u 
sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků. 
  
 (3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat 
rovněž 
  
a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo 
  
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této 
měny. 
  
 (4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad 
přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 
bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku 



stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující 
kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka 
nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně 
vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k 
poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní 
měsíc. 
  
 (5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat 
rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují. 
  
 (6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém 
hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v 
pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni 
splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek 
na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české 
měně. 
  
 (7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na 
celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak. 
  
 (8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České 
republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních 
samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních 
přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit 
kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s 
výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány 
územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní 
účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem 
Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v 
zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto 
orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. 
  

§ 7 
Vracení poplatku 

 
 (1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila, 
  
a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a 
nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, 
podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, 
  
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku, 
  
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem. 
  
 (2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na 
poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku"). 
  
 (3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku 
podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek. 



  
 (4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního 
úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 
% zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč. 
 
  (5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, 
jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. 
Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního 
rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, 
zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný 
podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl. 
  
 (6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak. 
  

§ 8 
Osvobození od poplatku 

 
 (1) Od poplatků jsou osvobozeny 
  
a) státní orgány a státní fondy, 
  
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z 
povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity 
podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v 
osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 
  
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s 
výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 
  
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, 
kterým jsou pověřeny, 
  
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je 
Česká republika vázána. 
  
 (2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony 
  
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o 
důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném 
zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o 
sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní 
služby, s výjimkou poplatku a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o 
sociálních službách, 
  
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného 
prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední, 
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního 
samosprávného celku, 



d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 
  
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 
1 písmeno l), 
  
f) pro účely využití volebního práva, 
  
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 
  
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 
  
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se 
pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru 
nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, 
pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo 
zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice 
udávající makroseismické účinky zemětřesení. 
  
 (3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní 
úřad účel, k němuž byl proveden. 
  
 (4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném 
v sazebníku. 
  
 (5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit 
poplatek anebo upustit od jeho vybrání. 
  

§ 9 
zrušen 

 
§ 10 

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu 
 
 (1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem 
státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, 
placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního 
úřadu, u něhož se kontrola provádí. 
  
 (2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad 
na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání 
nápravy. 
  
 (3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad 
správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do 
státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu. 
  

§ 11 
Přechodné ustanovení 

 



 Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se 
poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

§ 12 
Zmocňovací ustanovení 

 
 Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu 
trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového 
nebo válečného státního rozpočtu1) 
  
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku, 
  
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné 
sbory a havarijní službu. 
  

§ 13 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 
  
1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků. 
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku. 
  

§ 14 
Účinnost 

  
 (1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou 
v odstavci 2. 
  
 (2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na 
státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o 
vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým 
královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským 
velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. 
června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. 
  
 (3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku 
v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 
1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, 
Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k 
provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na 
společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku. 
 
 

Zaorálek v. r. 
Klaus v. r. 
Gross v. r. 

 
 



Položka 17 
 
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání 

rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14) 
 

 a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 
rodinnou rekreaci15) 

Kč    1 000 

 b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč    5 000 

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 

Kč       500  

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo 
řadových garáží 

Kč    1 000    

a  500  Kč za čtvrté a  každé další 
stání, nejvýše Kč 5 000 

 

 e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, 
které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech a) nebo b)  

Kč    1 000 

 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč  20 000 

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních 
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 

Kč       300 

 h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč    3 000 

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území   

 a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč    1 000  

 b) nad výměru 5 000 m2 Kč    3 000  

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč    1 000 

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč    2 000    

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Kč    5 000 

6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč  10 000 

Poznámky 
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní 

smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, 
vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech 
této položky. 



2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad 
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.  

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby 
příslušného poplatku. 

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby 
příslušného poplatku. 

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny 
sazby příslušného poplatku.  

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní 
úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve 
výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této 
položky a položky 18. 

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby 
vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení 
stavby. 

9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve 
smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona. 

________________ 
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území.   
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 
Položka 18 

 
1. Vydání stavebního povolení    

 a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 
rodinnou rekreaci15) 

Kč    5 000 

 b) Ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč  10 000 

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 

Kč       500 

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo 
řadových garáží 

Kč    1 000 

a  500 Kč za čtvrté a  každé další 
stání, nejvýše Kč 5 000 

 

 e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl 
usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 

Kč    1 000 



 f) Ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč  10 000 

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních 
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 

Kč       300 

 h) Ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč    3 000 

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč    1 000 

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) 
až e) stavebního zákona  

Kč    1 000 

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč       500 

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč    1 000 

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč       500 

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč    1 000 

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč    1 000 

9. Vydání rozhodnutí o povolení  zkušebního  provozu Kč    1 000 

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč    1 000 

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč       500 

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč       500 

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč       500 

14. Vydání  rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických 
požadavků na stavby  nebo z obecných technických požadavků 
na bezbariérové užívání staveb 

Kč    5 000 

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření 
zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 

Kč       500 

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč  10 000 

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním 
činnosti  autorizovaného inspektora 

Kč  10 000 

Osvobození 
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení 
z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, 
kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo 
ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
Předmětem poplatku není 

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala 
bez zavinění vlastníka např. zničení při  požáru, povodni atd.  



Poznámky 
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění 

více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve 
výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky 
vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve 
výši poloviny sazby příslušného poplatku . 

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb 
poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve 
výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této 
položky a položky 17. 

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební 
úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 
stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona. 

 
 

Položka 19 
 

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17) Kč   5 000 

__________ 
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění).“. 
 

Položka 20 
 

Místní šetření nebo ohledání na místě  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč     500 
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč   1 000 
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč   2 000 

 
Osvobození 
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě 
prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo 
ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a 
poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).  
 
Předmětem poplatku není 
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí 

zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 
129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.  

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za 
účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 



ve znění pozdějších předpisů. 

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní 
prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a 
oznámení. 

 
Poznámky 
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, 

byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby. 
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li 

návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby. 

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při 
výkonu zvláštních  pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.  

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě 
z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu 
vyřizujícího podání účastníka řízení. 

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na 
místě nebo kontrolní prohlídky. 

_____________ 
18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění zákona č. 89/1996 Sb. 
 
 

 


