Výpis správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

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
300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo
postranním vozíkem nebo motorové tříkolky,
popřípadě motorové
čtyřkolky
Kč
500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
Kč
800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
Kč
500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Kč
700
b) Vyřazení vozidla z provozu
Kč
200
c) Vydání tabulky registrační značky za každou tabulku
Kč
200
d) Vydání tabulky registrační značky na přání za každou tabulku
Kč 5 000
e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto
silničnímu vozidlu přidělenou za každou tabulku
Kč
600
f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky za každou tabulku
Kč
500
g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a
do registru vozidel za každou změnu
Kč
50
h) Vydání řidičského průkazu
Kč
50
i) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu
Kč
10
j) vydání paměťové karty podniku
Kč
700
k) vydání paměťové karty dílny
Kč
700
l) vydání paměťové karty řidiče
Kč
700
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
Kč
300
n) rezervace registrační značky na přání v ostatních případech
Kč
500
Osvobození :
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.
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.
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 28
Vydání
Změna
Vydání
Přijetí

registrace k provozování autoškoly
rozsahu registrace k provozování autoškoly
průkazu profesní způsobilosti řidiče
žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení

Kč
Kč
Kč
Kč

2 000
1 000
200
700

Položka 34
1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolen k provozování vnitrostátní
linkové osobní dopravy - za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové
dopravy
Kč
300
2) Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
Kč
50
3) Vydání průkazu řidiče taxislužby
Kč
500

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 povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy
Kč
1 000
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo
III. třídy anebo na místní komunikaci
Kč
500
Osvobození :
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.

