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Príloha vyhlášky è. 570/1990 Zb.

I. SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Poznámka k I. sadzobníku
Pod¾a položiek tohto sadzobníka vyberajú poplatky obecné úrady, okresné úrady,
obvodné úrady a správne orgány republík.
Položka 1
Schválenie výmeny (dohody o výmene) dvoch bytov alebo dvoch nebytových priestorov ..........................................................................................................................

Kès 20,-

Poznámka:
Za schválenie výmeny (dohody o výmene) každého ïalšieho bytu alebo nebytového
priestoru vyberie správny orgán 20,– Kès za každý ïalší byt.
Položka 2
Povolenie zmeny:
a)

b)

priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyèného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce
priezvisko .............................................................................................

Kès 20,-

mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ........................................

Kès 500,-

Oslobodenia:
1.

Od poplatku pod¾a tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej
dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opä•
predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa táto skutoènos•
oznámila do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o rozvode.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava mena
osvojených detí alebo zmena, ktorú je potrebné vykona• v dôsledku
nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámky:

1.

Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za
zmenu v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.

2.

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoloèné
priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

3.

Pod¾a písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny
priezviska die•a•a zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na
priezvisko opatrovníka, na spoloèné priezvisko pestúnov alebo na
priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo
pestúnmi sú starí rodièia alebo súrodenci rodièov maloletých detí.

4.

Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodièa sa
vyberie len jeden poplatok.

Položka 3
a)

Povolenie uzavrie• manželstvo na inom ako príslušnom obecnom
(obvodnom) úrade .................................................................................

Kès 100,-

b)

Uzavretie manželstva iným ako príslušným obecným (obvodným) úradom

Kès 300,-

c)

Povolenie uzavrie• manželstvo mimo urèeného èasu alebo mimo úradne
urèenej miestnosti .................................................................................

Kès 300,-
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Oslobodenia:
1.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je
priamo ohrozený, a obèania •ažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu Z•P alebo Z•P-S.

2.

Od poplatku pod¾a písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci,
ktorí uzatvárajú manželstvo na obecnom (obvodnom) úrade príslušnom
pod¾a miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
Poznámky:

1.

Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2.

Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie aj od cudzincov,4) ktorí majú na
území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt.

3.

Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo
uzaviera, rozumie stále pracovisko obvodného úradu.

Položka 4
a)

Uzavretie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Èeskej a
Slovenskej
Federatívnej
Republiky
povolený
iný
ako
trvalý
pobyt....................................................................................................

Kès 500,-

b)

Uzavretie manželstva medzi èesko-slovenským štátnym obèanom alebo
cudzincom, ktorý má na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území povolený iný
ako trvalý pobyt ....................................................................................

Kès 250,-

Poznámka:
Ak dôjde k uzavretiu manželstva pred iným ako príslušným obecným (obvodným)
úradom, poplatok pod¾a písmena b) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci)
obecný (obvodný) úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
Položka 5
Vydanie po¾ovníckeho lístka alebo predåženie jeho platnosti:
a)

pre èesko-slovenských štátnych obèanov
– roèného ..............................

Kès

50,-

– trojroèného ..........................

Kès

120,-

b)

pre cudzincov na jeden rok ...................................................................

Kès 5000,-

c)

pre cudzincov na jeden mesiac .............................................................

Kès 1500,-

Oslobodenia:
1.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných
a vysokých škôl v študijných odboroch s výuèbou po¾ovníctva, horári
a po¾ovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie po¾ovníctva, po¾ovnícki hospodári a osoby urèené ako po¾ovnícka
stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie
alebo povolania, èlenovia lesnej stráže, ak túto funkciu vykonávajú v
súvislosti s plnením pracovných povinností, a èlenovia lesnej stráže –
dôchodcovia, ak túto funkciu v posledných piatich rokov vykonávali ako
pracovnú povinnos•.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Èeskej republiky
alebo Slovenskej republiky, Federálneho zhromaždenia, Èeskej národnej
rady a Slovenskej národnej rady.

4)

§ 1 ods. 3 zákona è. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Èeskoslovenskej socialistickej republiky.
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Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky
povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok pod¾a písmena a) tejto položky.
Položka 6
Vydanie rybárskeho lístka:
– roèného ..............................................................................................
– trojroèného .........................................................................................
– pre mládež do 15 rokov ........................................................................
– pre cudzincov ......................................................................................

Kès
30,Kès
50,Kès
10,Kès 3000,-

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v študijných odboroch s výuèbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku
rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski
hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení
potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch pri vydaní rybárskeho lístka pre
cudzinca poplatok zníži• na 500,- Kès.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky
povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok v sadzbách uvedených pre obèanov
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Položka 7
Udelenie oprávnenia na prevádzku artistickej èinnosti obèanov ..............................

Kès 400,-

Položka 8
Vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa
– fyzickým osobám ................................................................................
– právnickým osobám ............................................................................

Kès 50,Kès 500,-

Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok tejto položky zvýši• až na pä•násobok sadzby
v prípade, že ide o viac ako pä• stromov.
Položka 9
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia
...............................................................................................................................

Kès 50,-

Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je zlúèené územné konanie so stavebným konaním
a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 10
Udelenie štátneho obèianstva Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky
...............................................................................................................................
Oslobodenie:
Udelenie štátneho obèianstva Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky pod¾a
zákona è. 88/1990 Zb. je oslobodené od poplatku.
Splnomocnenie:
Ministerstvo vnútra Èeskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kès 700,-
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môžu v odôvodnených prípadoch na zamedzenie tvrdosti poplatok zníži•, prípadne
odpusti•.
Poznámky:
1.

Správny orgán vyberie poplatok pod¾a tejto položky len raz, ak ude¾uje
štátne obèianstvo Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky jednou
listinou manželom a ich de•om mladším ako 15 rokov.

2.

Poplatok pod¾a tejto položky možno plati• bez vyrubenia na ústnu alebo
písomnú výzvu.

3.

Poplatok za udelenie štátneho obèianstva de•om do 15 rokov sa vyberie
vo výške Kès 40,-

Položka 11
Podanie žiadosti:
a)
b)

o zrušenie práva užíva• èas• bytu inému obèanovi v prospech užívate¾a
bytu .....................................................................................................

Kès

100,-

– obèanom ............................................................................................

Kès

300,-

o súhlas s užívaním bytu alebo jeho èasti na iné úèely ako na bývanie
– organizáciám .....................................................................................

Kès 5000,-

o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím èesko-slovenského štátneho
obèianstva cudzinkou, ktorá uzavrela manželstvo s èesko-slovenským
štátnym obèanom .................................................................................

Kès

d)

o vykonanie registrácie na výcvik vodièov cestných motorových vozidiel ..

Kès 200,-

e)

o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených území

c)

50,-

– obèanom ............................................................................................

Kès 50,-

– organizáciám ......................................................................................

Kès 500,-

f)

o nahliadnutie do matrík .......................................................................

Kès 10,za každý zväzok
matriky

g)

o nahliadnutie do živnostenských registrov ............................................

Kès 50,-

h)

o sprostredkovanie zamestnania v cudzine a vydanie pracovnej zmluvy
o zamestnaní v cudzine ........................................................................

Kès 100.-

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a písmena e) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí vykonávajú v chránenom území vedeckovýskumnú èinnos• a èinnos• v záujme ochrany
územia.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok pod¾a písmena e) tejto položky zvýši• až na pä•násobok sadzby pod¾a významu územia a závažnosti zásahu.
Položka 12
a)

Povolenie lotérie alebo okamžitej lotérie alebo tomboly z hernej istiny 10 %
najmenej ..............................................................................................

Kès 50,-

b)

Povolenie prevádzky výherných hracích prístrojov za každý prístroj

Kès 20 000,-

c)

Povolenie na prevádzku ostatných stávkových hier (rulety a pod.) z výher
dosiahnutých prevádzkovate¾om...........................................................
Splnomocnenia:

1.

Správny orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov pod¾a písmena b) tejto položky, zníži sadzbu poplatku o 50 %, ak ide
o povolenie na èas kratší ako 6 mesiacov.

10 % najmenej
Kès 1000,-
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Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch s oh¾adom na miestne
podmienky poskytnú• ú¾avu na poplatku pod¾a písmena b) tejto položky
vo výške 25 % uvedenej sadzby.
Poznámky:

1.

Poplatok pod¾a písmena a) tejto položky sa platí bez vyrubenia na ústnu
alebo písomnú výzvu, ak vykonáva úkon obecný úrad.

2.

Poplatok pod¾a písmena c) tejto položky sa vyrubuje až po vykonaní úkonu
spôsobom ustanoveným správnym orgánom.

Položka 12A
Podanie oznámenia o prevádzkovaní digitálnych a svetelných prístrojov a hracích
zariadení za každý prístroj alebo zariadenie a rok ..................................................

Kès 1000.-

Položka 13
Vydanie zbrojného preukazu, predåženie jeho platnosti, zápis každej ïalšej zbrane,
špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných èastí do zbrojného preukazu

Kès 20,-

Oslobodenia:
1.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení vojaci z povolania a vojaci
v ïalšej službe, príslušníci Verejnej bezpeènosti a Zborov nápravnej
výchovy.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené osoby uvedené pod bodom
1 oslobodenia k položke 5, ak ide o zbrane používané na po¾ovnícke úèely.

Položka 14
Vydanie povolenia na nákup, prevod vlastníctva alebo požièanie zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných èastí a streliva .............................

Kès 20,-

Oslobodenie:
Oslobodenia uvedené k položke 13 a pod bodom 2 k položke 5 platia tu obdobne.
Položka 15
a)

Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku jednorazovej strelnice

Kès 100,-

b)

Vydanie súhlasu na zriadenie stálej strelnice .........................................

Kès

50,-

c)

Vydanie súhlasu na prevádzku stálej strelnice ........................................

Kès

50,-

d)

Vydanie povolenia na stre¾bu z historických zbraní mimo schválenej
strelnice ...............................................................................................

Kès 100,-

Položka 16
Vydanie vodièského preukazu alebo vydanie osvedèenia pre uèite¾a vodièa motorových vozidiel ........................................................................................................

Kès

20,-

motocykel alebo moped s objemom valcov motora do 50 cm 3, postranný
alebo prívesný vozík k motocyklu ...........................................................

Kès

500,-

b)

ostatné motocykle alebo motorové trojkolky – rikše ..................................

Kès 1000,-

c)

automobil alebo po¾nohospodársky alebo lesný kolesový traktor .............

Kès 2000,-

d)

príves alebo náves alebo zvláštne vozidlo ...............................................

Kès 1000,-

Položka 17
Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla (jednotlivého) zostaveného zo súèiastok, po prestavbe alebo dostavbe alebo jednotlivo
dovezeného z cudziny, ak ide o
a)
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Splnomocnenie:
1.

Poplatok pod¾a písmen b) až d) tejto položky zníži správny orgán na 50,–
Kès, ak sú držite¾mi motorových vozidiel osoby •ažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu Z•P alebo Z•P-S alebo ak ide o motorové vozidlá,
na ktorých je vykonaná osobitná úprava ovládacích mechanizmov prispôsobených pre osoby •ažko zdravotne postihnuté, držite¾ov preukazu Z•P
alebo Z•P-S.

2.

Správny orgán vyberie poplatky pod¾a tejto položky vo výške 25 % sadzby
v prípadoch, ak ide o schva¾ovanie technickej spôsobilosti motorového
alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe.

3.

Poplatky pod¾a tejto položky sa nevyberú, ak schva¾uje správny orgán
technickú spôsobilos• motorového vozidla alebo prípojného vozidla po
odcudzení.
Poznámky:

1.

V poplatku je zahrnutý i poplatok za vydanie príslušných dokladov a
štátnych poznávacích znaèiek pre motorové alebo prípojné vozidlo.

2.

Predpokladom pre schválenie technickej spôsobilosti vozidla je vykonanie
technickej kontroly v staniciach technickej kontroly, ktorú je povinný
poplatník uhradi•.

3.

Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 18
a)

Schválenie úprav na •ahanie prípojných vozidiel .....................................

Kès 50,-

b)

Zápis zmeny v dokladoch k motorovému alebo prípojnému vozidlu .........

Kès 10,-

c)

Vydanie štátnej poznávacej znaèky za znièenú, stratenú, odcudzenú alebo
poškodenú a vydanie štátnej poznávacej znaèky pri prevode vozidla do
obvodu iného dopravného inšpektorátu VB bez zmeny držite¾a vozidla ......

Kès 20,-

Vydanie trvalej osobitnej manipulaènej štátnej poznávacej znaèky a
trvalej osobnej manipulaènej štátnej poznávacej znaèky na skúšobné
úèely ....................................................................................................

Kès

Podanie žiadosti o doèasné vyradenie vozidla z evidencie ........................

Kès 200,-

d)

e)

50,-

Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýši• poplatok pod¾a písmena b)
tejto položky až do výšky desa•násobku.
Poznámky:
1.

Správny orgán nevyberie poplatok za zápis zmeny v dokladoch k motorovému alebo prípojnému vozidlu, ak vybral už poplatok pod¾a položky
17 alebo 20.

2.

Poplatok pod¾a písmen c) a d) tejto položky sa vyberie za každú jednotlivú
tabu¾ku štátnej poznávacej znaèky.

Položka 19
Zápis prvého držite¾a:
a)

automobilu alebo po¾nohospodárskeho alebo lesného kolesového traktora

Kès 250,-

b)

motocykla alebo motorovej trojkolky – rikše alebo prípojného vozidla.....

Kès 100,-

Poznámky:
1.

Poplatok pod¾a tejto položky zahàòa i poplatok za vydanie štátnej poznávacej znaèky.
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Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie za zápis motorového alebo
prípojného vozidla, ktorého prevádzkovate¾om bolo Federálne ministerstvo vnútra, ministerstvo vnútra Èeskej republiky alebo Slovenskej
republiky alebo Federálne ministerstvo obrany, pokia¾ nie je súèasne
nevyhnutné schváli• technickú spôsobilos• tohto vozidla na prevádzku
na pozemných komunikáciách. V tomto prípade sa postupuje pod¾a
položky 17.

Položka 20
Zápis zmeny držite¾a motorového alebo prípojného vozidla (aj s vykonaním úprav
v príslušných dokladoch)
a)

b)
c)

pri motocykloch
– s objemom valcov motora do 50 cm 3 ....................................................

Kès

50,-

– ostatných (vèítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom,
alebo motorových trojkoliek – rikší) .........................................................

Kès 100,-

pri automobile alebo po¾nohospodárskom alebo lesnom kolesovom
traktore ................................................................................................

Kès 250,-

pri prípojnom vozidle .............................................................................

Kès 100,-

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodený zápis zmeny držite¾a v dôsledku
– nadobudnutia a vyporiadania dedièstva,
– úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu,
– zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
– organizaèných zmien právnických osôb
Poznámky:
1.

Za zápis zmeny názvu organizácie, ktorá je držite¾om vozidla z dôvodov
zlúèenia alebo rozdelenia organizácií, sa poplatok pod¾a tejto položky
nevyberie.

2.

Poplatníkom za zápis zmeny držite¾a je nadobúdate¾ motorového alebo
prípojného vozidla.

3.

Poplatok pod¾a tejto položky zníži správny orgán na 50,– Kès, ak sa
prevádza motorové vozidlo upravené na vedenie •ažko zdravotne
postihnutými osobami alebo ak je poplatníkom osoba •ažko zdravotne
postihnutá, ktorá je držite¾om preukazu Z•P alebo Z•P-S.

Položka 21
Povolenie individuálneho výcviku vodièov na získanie oprávnenia na vedenie
motorového vozidla:
a)

motocyklov s objemom valcov motora do 50 cm 3 ....................................

Kès

200,-

b)

ostatných motocyklov s objemom valcov motora nad 50 cm 3...................

Kès

500,-

c)

motorových vozidiel, ktorých celková hmotnos• nepresahuje 3500 kg .....

Kès

800,-

d)

motocyklov a motorových vozidiel do 3500 kg pre toho istého žiadate¾a ..

Kès 1000,-

Poznámka:
Ak povo¾uje správny orgán individuálny výcvik na získanie oprávnenia na vedenie
pre osoby •ažko zdravotne postihnuté, držite¾a preukazu Z•P alebo Z•P-S, vyberie
poplatok pod¾a tejto položky vo výške 50,– Kès.
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Položka 22
Vydanie preukazu (osvedèenia) ako náhradu za preukaz (osvedèenie) stratený,
znièený, poškodený, odcudzený alebo neupotrebite¾ný ...........................................

Kès 50,-

Splnomocnenie:
V odôvodnených prípadoch môže správny orgán zníži• poplatok pod¾a tejto položky
až na pätinu sadzby alebo zvýši• až na dvojnásobok sadzby. Ak je doklad
neupotrebite¾ný, znižuje sa správny poplatok pod¾a tejto položky vždy na jednu
pätinu sadzby.
Položka 23
Vydanie osvedèenia o tuzemskom práve .................................................................

Kès 25,– za každú
len zaèatú hodinu,
najviac však Kès 3000,-

Poznámka:
Ak sa doruèuje osvedèenie o tuzemskom práve do cudziny, vyberie poplatok
èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.
Položka 24
Vydanie stavebného povolenia:
a)

na stavby na bývanie (bytové domy, rodinné domèeky) ...........................

Kès 100,-

b)

na zmeny stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu (nadstavby,
prístavby, stavebné úpravy), na iné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu
k hlavnej stavbe (s výnimkou drobných stavieb), k prípojke na existujúcu
verejnú rozvodnú sie• pre tieto stavby .....................................................

Kès 50,-

na stavby garáží s jedným stojiskom .......................................................

Kès 100,-

– s viac ako jedným stojiskom (ak je stavebníkom obèan)

Kès 100,–
a 50,– Kès
za každé druhé
i ïalšie stojisko

c)

d)

na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domèeky, záhradkárske chaty)
– ak nepresahuje zastavaná plocha 16 m 2 ..............................................

Kès 100,-

– ak presahuje zastavaná plocha 16 m .................................................

Kès 400,-

2

e)

f)

na nebytovú výstavbu, na nadstavby, prístavby a na stavebné úpravy
nebytových objektov pri predpokladanom rozpoètovom náklade:
– do 1,5 mil. Kès vèítane ........................................................................

Kès

– nad 1,5 mil. Kès do 3 mil. Kès vèítane .................................................

Kès 1000,-

– nad 3 mil. Kès do 10 mil. Kès vèítane ..................................................

Kès 2000,-

– nad 10 mil. Kès do 100 mil. Kès vèítane ..............................................

Kès 3000,-

– nad 100 mil. Kès ................................................................................

Kès 5000,-

na stavby doèasných objektov zariadení staveniska, ak je vydávané
samostatné stavebné povolenie ..............................................................

Kès

Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú
oslobodení obèania •ažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu Z•P alebo Z•P-S
alebo osoby, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu bytu.

500,-

300,-
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Splnomocnenie:
Za vydanie dodatoèného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976
bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, pri ktorej došlo k prekroèeniu
zastavanej plochy alebo obstavaného priestoru, vyberie správny orgán poplatok vo
výške pä•násobku sadzby uvedenej v príslušnom písmene tejto položky.
Poznámky:
1.

Ak zahàòa stavebné povolenie stavbu viacerých samostatných objektov,
vyberie sa len jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je urèená pre
niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2.

Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

Položka 25
Vydanie povolenia:
a)

na zmenu užívania bytového objektu urèeného na trvalé bývanie na objekt
užívaný na individuálnu rekreáciu .........................................................

Kès 200,-

b)

na iné zmeny užívania stavby ................................................................

Kès 100,-

c)

na odstránenie stavby (zbúranie stavby), vykonanie trhacích prác, na
terénne úpravy a •ažobné práce ..............................................................

Kès

50,-

na umiestnenie informaèného, reklamného alebo propagaèného zariadenia .......................................................................................................

Kès

20,-

d)

Poznámky:
1.

Pri konaní o zmene užívania stavby súèasne so stavebným konaním o
vydanie stavebného povolenia vyberie správny orgán poplatok pod¾a
položky 24.

2.

Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie za vydanie povolenia pod¾a zákona
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
poriadok) a predpisov, ktoré ho vykonávajú.

Položka 26
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôb ...............................

Kès 20,-

Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené pošty
(inkasné strediská) a Èesko-slovenský Èervený kríž.
Poznámky:
1.

Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo za písomné
oznámenie údajov o každej osobe v òom uvádzanej.

2.

Ak sa doruèuje potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osôb do
cudziny, vyberie poplatok èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.

3.

Výmena alebo výdaj hromadných dát na magnetických páskach nie je
správnym úkonom v zmysle tejto položky.

Položka 27
Overenie:
a)

podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis ........................

Kès 20,-

b)

odtlaèku úradných peèiatok a úradných podpisov .................................

Kès 60,-
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Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a písmena a) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na
listinách potrebných na vykonanie zákona è. 255/1946 Zb. o príslušníkoch
èeskoslovenskej armády v zahranièí a o niektorých iných úèastníkoch národného
boja za oslobodenie.
Položka 28
Overenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove
za každú zaèatú stranu
a)

v èeskom alebo slovenskom jazyku .......................................................

Kès 20,-

b)

v cudzom jazyku ...................................................................................

Kès 50,-

Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené v položke 27 tu platí obdobne.
Poznámka:
Za overenie pre èesko-slovenských štátnych obèanov inej národnosti než èeskej
alebo slovenskej sa vyberie poplatok pod¾a tejto položky vo výške urèenej pre èeský
alebo slovenský jazyk.
Položka 29
Miestne zis•ovanie (komisionálne konanie), ak je nariadené pod¾a osobitných
predpisov alebo sa vykonáva z podnetu úèastníkov konania ....................................

Kès 25,– za každú
zaèatú hodinu
pracovného èasu
najviac však
250,- Kès

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené miestne zis•ovanie vykonávané vo všeobecnom záujme,
napr. pri živelných pohromách a nehodách.
Poznámky:
1.

Poplatok pod¾a tejto položky sa nevyberie, ak je miestne zis•ovanie
vykonávané za úèelom vydania rozhodnutia spoplatneného pod¾a položky
24 alebo 25.

2.

Za miestne zis•ovanie z podnetu úèastníkov konania sa v zmysle tejto
položky považuje i zis•ovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie
iného správneho orgánu, ktorý vybavuje podanie úèastníka konania.

Položka 30
Vydanie osvedèenia o štátnom obèianstve Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...................................................................................................................
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osvedèenia o štátnom obèianstve ÈSFR pod¾a
zákona è. 88/1990 Zb.

Kès 30,-
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Poznámka:
Ak sa doruèuje osvedèenie (potvrdenie o èesko-slovenskom štátnom obèianstve) do
cudziny, vyberie poplatok èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.
Položka 31
Prepustenie zo štátneho zväzku Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky .........

Kès 2000,-

Poznámky:
1.
2.
3.

Poplatok za prepustenie detí vo veku do 15 rokov zo štátneho zväzku
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vyberie vo výške 500,– Kès.
Ak sa doruèuje listina o prepustení do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok
èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.
Listina o prepustení zo štátneho zväzku Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky sa odovzdá (doruèí) až po zaplatení poplatku pod¾a tejto
položky.

Položka 32
Vysvedèenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .....................

Kès 50,-

Poznámka:
Ak sa doruèuje vysvedèenie do cudziny, vyberie poplatok èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.
Položka 33
Vydanie povolenia 5):
1. na vykonanie jedného alebo obmedzeného poètu prepravných výkonov vo
vnútroštátnej cestnej motorovej doprave pre cudzie potreby za odplatu,
ktoré nie sú živnos•ou ...........................................................................
2. na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného poètu
prepravných výkonov v urèitom èasovom období, ktoré je najviac jeden
rok pri doprave nebezpeèných vecí ........................................................
3. na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného poètu
prepravných výkonov v urèitom èasovom období, ktoré je najviac šes•
mesiacov pri doprave osôb cestnými vozidlami urèenými pre nákladnú
dopravu ...............................................................................................
4. na prevádzkovanie cestnej dopravy èesko-slovenským prevádzkovate¾om
uskutoèòovanej medzi dvoma miestami ležiacimi na území toho istého
cudzieho štátu ......................................................................................
5. na vykonávanie cestnej dopravy zahranièným prevádzkovate¾om uskutoèòovanej medzi dvoma miestami ležiacimi na území ÈSFR .................
6. na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy èesko-slovenským
prevádzovate¾om, ktoré nie je živnos•ou, na dobu najdlhšie jedného roka
jedným motorovým vozidlom
a) na vykonanie konkrétneho poètu prepráv
- jednej prepravy ...................................................................................
- dvoch až piatich prepráv .....................................................................
b) na vykonanie neobmedzeného poètu prepráv ........................................
7. na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej pravidelnej hromadnej
osobnej cestnej dopravy zahranièným prevádzkovate¾om .......................
8. na vykonávanie medzinárodnej verejnej nepravidelnej hromadnej osobnej
cestnej dopravy zahranièným prevádzkovate¾om ...................................
9. na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahranièným prevádzkovate¾om
vykonanie jednej prepravy jedným motorovým vozidlom .......................

5)

Kès 200.-

Kès 1000.-

Kès 200.-

Kès 2000.Kès 10000.-

Kès 500.Kès 1000.Kès 10000.Kès 15000.Kès 5000.-

Kès 15000.-

Zákon è. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielate¾stve v znení zákona è. 118/1990 Zb.
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Oslobodenie
Od poplatku pod¾a bodu 1 tejto položky sú oslobodené povolenia na prevádzkovanie
mestskej autobusovej hromadnej dopravy.
Splnomocnenia:
1.

2.

Správny orgán môže upusti• od vybratia poplatku, ak ide o prepravu
po¾nohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitárnych
dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.
Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upusti•
alebo sadzbu poplatku zníži•. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým
z h¾adiska zabezpeèenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán
poplatok pod¾a tejto položky zvýši• až na dvojnásobok. Ak ide o vydanie
povolenia na prepravu nebezpeèných vecí, môže správny orgán poplatok
pod¾a tejto položky zvýši• až na trojnásobok.
Poznámka:

Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla urèeného na nákladnú
dopravu na prepravu viac ako šes• osôb v ložnom priestore s vykonaním záznamu
do dokladov sa vyberie poplatok pod¾a položky 18 písmena b).
Položka 34
Povolenie na zvláštne užívanie dia¾nic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách mimoriadne •ažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vozidiel,
ktorých rozmery alebo hmotnos• presahujú mieru ustanovenú osobitnými
predpismi:
A. Pri vnútroštátnej doprave:
1. pri doprave v obvode jedného okresu:
a) presahujúcej len najväèšie prípustné rozmery ................................
b) s celkovou hmotnos•ou do 60 t vèítane .........................................
c) s celkovou hmotnos•ou nad 60 t a na vykonanie opakovaných
prepráv s celkovou hmotnos•ou do 60 t (s platnos•ou povolenia
najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) ......................
2. Pri doprave nad rámec okresu
a) presahujúcej len najväèšie prípustné rozmery ................................
b) s celkovou hmotnos•ou do 60 t vèítane .........................................
c) s celkovou hmotnos•ou nad 60 t a na vykonanie opakovaných
prepráv s celkovou hmotnos•ou do 60 t (s platnos•ou povolenia
najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) ......................
B. Pri medzinárodnej doprave a v rámci medzinárodnej dopravy:
1. zahraniènému dopravcovi pri doprave:
a) presahujúcej len najväèšie prípustné rozmery, ak šírka nepresiahne
3,5 m ..........................................................................................
b) v ostatných prípadoch
celková
hmotnos•
I
sadzba
v Kès
prekroèenie
maxim.
povoleného
tlaku na
nápravu
v % 6)
II
sadzba
v Kès

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150 a
do 200

3000

6000

10 000

15 000

20 000

30 000

1-10

11-20

21-30

31-40

5000

15 000

30 000

60 000

Kès 200,Kès 600,Kès 2000,Kès 1200,Kès 2500,Kès 6000,-

Kès 4500,-
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III
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v Kès
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nad
3500

nad
4000

nad
4500

nad
5000

3000

6000

10 000

15 000
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Celkový poplatok I + II + III
2.
a)
b)
c)
C.

tuzemskému dopravcovi pri doprave:
ktorá presahuje len najväèšie prípustné rozmery .....................................
s celkovou hmotnos•ou do 60 t vèítane ..................................................
s celkovou hmotnos•ou nad 60 t ............................................................
V prípade tranzitnej dopravy sa k sumám uvedeným pod písmenom B
propoèíta 25 000,– Kès.

Kès 1800,Kès 3000,Kès 6000,-

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a písmena A tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu
po¾nohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.
Splnomocnenia:
1.

2.

Správny orgán poplatok pod¾a písmena B tejto položky zníži alebo od jeho
vybratia upustí na základe vzájomnosti. V odôvodnených prípadoch,
predovšetkým z h¾adiska zabezpeèenia zásad dopravnej politiky, môže
hornú hranicu sadzby poplatku zvýši• až na dvojnásobok.
Za dodatoène vydávané povolenie môže správny orgán zvýši• hornú
hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.
Poznámka:

Povolením pod¾a tejto položky sa rozumie povolenie pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
vyhlášky è. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon).
Položka 35
Povolenie na zvláštne užívanie ïia¾nic, ciest alebo miestnych komunikácií

Kès 1000,-

Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zníži•, prípadne odpusti• poplatok
pod¾a tejto položky. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby
užívania komunikácie môže správny orgán zvýši• poplatok až na pä•násobok.
Poznámka:
Povolením pod¾a tejto položky sa rozumie povolenie pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) až
g) vyhlášky è. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Položka 36
Vydanie povolenia na vývoz
– každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných èastí ..............
– streliva .................................................................................................................
Oslobodenia:
1.

6)

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Èeskej republiky
alebo Slovenskej republiky, Federálneho zhromaždenia, Èeskej národnej
rady alebo Slovenskej národnej rady. Od poplatku sú ïalej oslobodené

§ 13 ods. 2 vyhlášky è. 41/1984 Zb.

Kès 100,Kès 20,-
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osoby, ktoré sa zúèastnia na medzinárodných akciách, sú•ažiach, ktorých súèas•ou je športová stre¾ba.
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane, ktoré
boli získané ako ceny v streleckých alebo podobných sú•ažiach.
Poznámky:

1.

Ak sa vykonáva úkon v cudzine, vyrubí a vyberie poplatok èesko-slovenský zastupite¾ský úrad.

2.

Okrem poplatku pod¾a tejto položky podlieha vývoz aj poplatku pod¾a
sadzobníka II.

Položka 37
a)

Vydanie osvedèenia o zápise samostatne hospodáriaceho ro¾níka do
evidencie ..............................................................................................

Kès 150,-

b)

Vydanie osvedèenia alebo overenia o spôsobilosti na prevádzkovanie
odbornej èinnosti ..................................................................................

Kès 200,-

c)

Vydanie živnostenského listu ................................................................

Kès 1000,-

d)

Vydanie koncesnej listiny ......................................................................

Kès 2000,-

e)

Vydanie rozhodnutia o registrácii na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia v Èeskej republike ..............................................

Kès 1000,-

Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v
neštátnych zariadeniach v Slovenskej republike ....................................

Kès 2000,-

f)

Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmen a), c) a d) tejto položky vo výške
50 %, ak ide o zmenu skutoèností vedených v evidencii obecného úradu alebo
o zmenu živnostenského listu alebo koncesnej listiny, prípadne o zrušenie
živnostenského oprávnenia alebo ukonèenie po¾nohospodárskej výroby, ak o to
podnikate¾ alebo samostatne hospodáriaci ro¾ník požiada. Obdobne sa postupuje,
ak ide o zmeny a zrušenie registrácie pod¾a písmena e) a zmeny alebo zrušenie
povolenia pod¾a písmena f).
Poznámky:
1.

Poplatok pod¾a písmena a) a b) tejto položky sa vyberie až po vykonaní
úkonu; poplatok pod¾a písmena c), d), e) a f) tejto položky sa vyberie už
pri podaní.

2.

Pod¾a písmena e) a f) tejto položky sa vyberie poplatok za podania na
vykonanie úkonu, ktoré sa urobili zaèínajúc dòom úèinnosti tejto
vyhlášky.

Položka 37A
a)

Overenie platnosti puncovnej znaèky..............................................

Kès 20,-

b)

Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej znaèky na tovar z drahých kovov

Kès 200,-

c)

Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej znaèky na tovar z
drahých kovov .....................................................................................

Kès 40,-

Vydanie osvedèenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin .........................................................................................

Kès 400,-

d)

Poznámka:
Pod¾a tejto položky vyberajú poplatky orgány Puncových úradov.
Položka 38
Vydanie druhého a ïalšieho rovnopisu vybavenia za každú i len zaèatú stranu
rodného, sobášneho alebo úmrtného listu alebo odpisu, výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo
spisov ....................................................................................................................

Kès 20,-
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Položka 38A
a)

b)

c)

d)

Vydanie výpisu z evidencie nehnute¾ností alebo z parcelného protokolu,
kópie z pozemkovej mapy evidencie nehnute¾ností alebo z mapy pozemkového katastra formátu A4, evidenèných údajov o pozemkoch s vyjadrením
ich bonitných tried a identifikácie parciel, za každých i len zaèatých 20
parciel pozemkovaj mapy alebo mapy pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej knižnej vložky............................................
Vydanie kópie z pozemkovej mapy evidencie nehnute¾ností doplnené o
stav mapy pozemkového katastra za každých i len zaèatých 20 parciel
mapy pozemkového katastra ...............................................................
Poskytnutie èasti písomného alebo meraèského operátu evidencie nehnute¾ností alebo bývalej pozemkovej knihy na nahliadnutie pre potreby
vyhotovenia odpisu, výpisu, nákresu alebo získania informácie za
každých i len zaèatých 20 riadkov písomnej informácie a za každú grafickú
alebo ústnu informáciu ......................................................................
Potvrdenie súladu oèíslovania parciel geometrického plánu s údajmi
evidencie nehnute¾ností - druhé overenie geometrického plánu za každých
20 i len zaèatých parciel .......................................................................

Kès 100,-

Kès 100,-

Kès 50,-

Kès 70,-

Poznámka:
Správny úkon spoplatòovaný pod¾a písmena c) nezahàòa poskytovanie súradníc
podrobných bodov.
Položka 39
Vydanie potvrdenia, výpisov a odpisov z fondu štátnych archívov, ak ide o
–
duplikáty školských vysvedèení, dokladov o školskej dochádzke, ukonèenom vzdelaní, vyuèení, zamestnaní ...................................................
–
výpisy z matrík, živnostenských registrov .............................................
–
výpisy z protokolov, uznesení a rozhodnutí orgánov štátnej správy .......
–

výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo
štátnom obèianstve ...............................................................................

Kès 50,Kès 50,Kès 50,– za
každú len
zaèatú stranu
Kès 100,-

Položka 40
Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov ...................................................................

1 % z celkovej
sumy emisie,
najmenej
Kès 10 000,-

Položka 41
Udelenie oprávnenia na vydanie hypotekárnych záložnych listov7) ...........................

1 % z nominálnej
hodnoty
hypotekárnych
záložných listov,
najmenej
Kès 10 000,-

Položka 42
a)

Za registráciu zahraniènoobchodnej èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb ...................................................................................

Kès 2000,-

b)

Za povolenie zahraniènoobchodnej èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb ...................................................................................

Kès 4000,-

c)

Za predåženie platnosti povolenia alebo registrácie zahraniènoobchodnej
èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb ....................................

Kès 2000,-

7)
7a)

§ 25 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
Zákon è. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahranièím v znení neskorších predpisov.
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Kès 10000,-

Splnomocnenie:
V prípade podania neúplnej alebo nejasnej žiadosti môže správny orgán zvýši•
sadzbu poplatku až do výšky dvojnásobku.

Položka 42 A
a)

Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody ...........................

Kès 5000,-

b)

Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej
dohody .................................................................................................

Kès 5000,-

c)

Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti
kartelovej dohody alebo za konanie o urèenie nových podmienok pre
trvanie výnimky ....................................................................................

Kès 5000,-

Poznámka:
Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý úèastník kartelovej dohody.
Položka 42 B
Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikate¾ov o zlúèení ich podnikov
(fúzia)......................................................................................................................

Kès 25 000,-

Poznámka:
Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý úèastník dohody.
Položka 42 C
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Èeského úradu pre hospodársku sú•až alebo
Slovenského protimonopolného úradu ..................................................................

Kès 2000,-

Položka 42 D
Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i len zaèatú stranu ......................

Kès 50,-

Položka 42 E
Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti na
vedenie rekreaèného plavidla pre plavbu na mori ..................................................

Kès 200,-

Položka 42 F
Vydanie alebo predåženie platnosti medzinárodného osvedèenia pre rekreaèné
plavidlá pre plavbu na mori
- do 5 m dåžky vèítane ..........................................................................................

Kès 200,-

- nad 5 m dåžky ....................................................................................................

Kès 400,-

Poznámka:
Správny úkon spoplatòvaný pod¾a tejto položky zahàòa i zapísanie plavidla do
evidencie a overenie technickej spôsobilosti plavidla.
Položka 42 G
a)

Vydanie alebo rozšírenie platnosti preukazu spôsobilosti vodcu malého
plavidla ................................................................................................

Kès 100,-

b)

Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreaèného plavidla vo vnútrozemskej plavbe alebo
medzinárodného osvedèenia pre rekreaèné plavidlá pre vnútrozemskú
plavbu .................................................................................................

Kès 50,-
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Položka 42 H
Vydanie alebo predåženie platnosti lodného osvedèenia pre plavidlá vo vnútrozemskej plavbe
a) malé plavidlá do dåžky 5 m vèítane
bez motora ..........................................................................................
s motorom ..........................................................................................
b) nad dåžku 5 m
bez motora ..........................................................................................
s motorom ..........................................................................................
c) prievozné plavidlá ...............................................................................
d) ostatné plavidlá alebo plávajúce zariadenia
s výtlakom nad 15 t ............................................................................
do výtlaku 15 t vèítane .......................................................................

Kès 100,Kès 200,Kès 300,Kès 400,Kès 400,Kès 500,Kès 300,-

Poznámky:
1. Správny úkon spoplatòovaný pod¾a tejto položky zahàòa i zapísanie plavidla
alebo plávajúceho zariadenia do evidencie a overenie tchnickej spôsobilosti.
2. Správny orgán môže zvýši• poplatok až na trojnásobok, ak plavidlo podliehajúce
evidencie nebolo prihlásené vèas.
Položka 42 I
a)
b)

Schválenie technickej dokumentácie pre individuálnu stavbu jedného
malého plavidla a povolenie na stavbu tohto plavidla ............................
Schválenie typovej dokumentácie urèenej na opakované použitie pri
individuálnych stavbách malých plavidiel .............................................

c)

Povolenie na individuálnu stavbu malého plavidla pod¾a typovej dokumentácie ..............................................................................................

d)
e)

Vydanie preukazu spôsobilosti typu malého plavidla .............................
Schválenie dokumentácie pre stavbu ostatných plavidiel alebo plávajúcich zariadení
- s výtlakom nad 15 t ...................................................................................
- do výtlaku 15 t vèítane ...............................................................................

Kès 400,Kès 600,Kès 100,Kès 600,-

Kès 800,Kès 400,-

Splnomocnenie:
Za dodatoèné vydanie dokladov spoplatòovaných pod¾a tejto položky môže správny
orgán zvýši• poplatok až na trojnásobok.
Položka 42 J
Vystavenie osobitného povolenia na plavbu ............................................................

Kès 400,-

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.
Položka 42 K
Zápis zmeny prevádzkovate¾a plavidla ...................................................................

Kès 200,-

Položka 42 L
Za vydanie alebo predåženie cejchového preukazu pre plavidlo
- urèené na prepravu nákladov ............................................................................

8)
9)

§ 39 ods. 4 zákona è. 68/1979 Zb.
§ 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky è. 35/1984 Zb.

Kès 1000,-
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Kès 500,-

SADZOBNÍK II
Poznámka k II. sadzobníku
Pod¾a položiek tohto sadzobníka vyrubujú a vyberajú poplatky správne orgány
federácie.

È A S •

I

Položka 43
Vydanie stavebného povolenia:
a) na stavby na bývanie (bytové domy, rodinné domèeky) ...........................
b)

na zmeny stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu (nadstavby,
prístavby, stavebné úpravy), na iné stavby plniace doplnkovú funkciu
k rodinnému domèeku alebo stavbe pre individuálnu rekreáciu (s výnimkou drobných stavieb), k prípojke na existujúcu rozvodnú sie• pre
stavby na bývanie alebo pre stavby na individuálnu rekreáciu ...............

c)

na stavby garáží s jedným stojiskom ......................................................
– s viac ako jedným stojiskom (ak je stavebníkom obèan) .......................

d)

na stavby pre individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domèeky, záhradkárske chaty) do 16 m 2 zastavanej plochy vèítane .....................

e)

f)

Kès 100,-

Kès 50,Kès 100,Kès 100,– a 50,– Kès
za každé ïalšie
stojisko

– nad 16 m 2 zastavanej plochy ...............................................................

Kès 100,Kès 400,-

na nebytovú výstavbu, na nadstavby, prístavby a na stavebné úpravy
nebytových objektov, pri predpokladanom rozpoètovom náklade:
do 1,5 mil. Kès vèítane ...........................................................................

Kès

nad 1,5 mil. do 3 mil. Kès vèítane ............................................................

Kès 1000,-

nad 3 mil. Kès do 10 mil. Kès vèítane ....................................................

Kès 2000,-

nad 10 mil. Kès do 100 mil. Kès vèítane ................................................

Kès 3000,-

nad 100 mil. Kès ...................................................................................

Kès 5000,-

na stavby doèasných objektov zariadenia staveniska, ak je vydávané
samostatné stavebné povolenie ..............................................................

Kès

500,-

300,-

Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby na bývanie sú
oslobodení obèania •ažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazov Z•P alebo
Z•P-S, alebo obèania, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu bytu.
Poznámky:
1.

Ak stavebné povolenie zahàòa stavbu viacerých samostatných objektov,
vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je urèená pre
niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2.

Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3.

Pod¾a tejto položky spoplatòujú stavebné konanie špeciálne stavebné
úrady v pôsobnosti federácie v zmysle § 120 a 121 zákona è. 50/1976 Zb.

Položka 44
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy
pre zahranièného prevádzkovate¾a8) .......................................................................

Kès 15 000,-
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Splnomocnenie:
Orgán colnej správy môže na základe vzájomnosti upusti• od vybratia poplatku
alebo zníži• sadzbu poplatku, prípadne z dôvodu zabezpeèenia zásad dopravnej
politiky zvýši• sadzbu poplatku až na dvojnásobok.
Položka 45
Vydanie dokladu (preukazu, osvedèenia a pod.) ako náhradu za doklad (preukaz,
osvedèenie a pod.) stratený, znièený alebo poškodený ............................................

Kès 100,-

Položka 46 až 53
Zrušené.
Položka 54
a)
b)

Vydanie námornej knižky ......................................................................
Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka.........................................................................................................

Kès 200,Kès 100,-

Položka 55
a)
b)

Zápis plavidla do èesko-slovenského námorného registra ........................
Výmaz plavidla z èesko-slovenského námorného registra ........................

Kès
Kès

50,50,-

Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès

10 000,3000,2000,1000,500,300,-

Položka 56
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej leteckej dopravy
osôb alebo nákladov udeleného zahraniènému podniku (podnikate¾ovi)...
Predåženie povolenia pod¾a písmena a) tejto položky ...............................
Vydanie súhlasu na prevádzkovanie leteckej dopravy...............................
Vydanie súhlasu na vykonávanie leteckých prác za odplatu ..................
Predåženie súhlasu pod¾a písmena c) tejto položky .................................
Predåženie súhlasu pod¾a písmena d) tejto položky ................................
Splnomocnenie:

Správny orgán môže na základe vzájomnosti poplatok pod¾a písmena a) a pod¾a
písmena b) tejto položky zníži• až o 50 %, prípadne od jeho vybrania upusti•.
Položka 57
a)
b)

Zápis civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia do èeskoslovenského leteckého registra ...............................................................
Výmaz civilného lietadla alebo leteckého pozemného zariadenia z èeskoslovenského leteckého registra ...............................................................

Kès 500,Kès 50,-

Položka 58
Vydanie povolenia na prevádzkovú spôsobilos• civilného letiska:
a) dopravného a továrenského pre priblíženie na vzletovú a pristávaciu
dráhu
– neprístrojové ..............................................................................
– prístrojové ...................................................................................
– presné I. kategórie .......................................................................
– presné II. kategórie ......................................................................
– presné III. kategórie .....................................................................
b) športového
– s nespevnenou vzletovou a pristávacou dráhou .............................
– s nespevnenou vzletovou a pristávacou dráhou doplnenou o svetelné zabezpeèovacie zariadenie alebo so spevnenou vzletovou
a pristávacou dráhou ...................................................................
–

Kès
Kès
Kès
Kès
Kès

1000,1500,2500,4000,5000,-

Kès 1000,-

Kès 1200,-
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so spevnenou vzletovou a pristávacou dráhou doplnenou o svetelné
zabezpeèovacie zariadenie ............................................................

Kès 1400,-

– so spevnenou vzletovou a pristávacou dráhou doplnenou o svetelné
a rádionavigaèné zariadenie ..........................................................

Kès 1600,-

c)

po¾nohospodárskeho so spevnenou vzletovou a pristávacou dráhou ........

Kès 1200,-

d)

vrtu¾níkového s trvalou vzletovou a dosadacou plochou ..........................

Kès 1000,-

Splnomocnenie:
Za vykonanie zmeny vo vydanou povolení na prevádzkovú spôsobilos• civilného
letiska alebo jeho obnovy môže správny orgán vybra• poplatok vo výške 25 % sadzby
poplatku pod¾a tejto položky.
Poznámka:
Obmedzenie vydaného povolenia z rozhodnutia správneho orgánu nepodlieha
poplatku.
Položka 59
Vyhlásenie leteckých ochranných pásiem:
a)

dopravného letiska
– s viacerými dráhami ............................................................................

Kès 5000,-

– s jednou dráhou ..................................................................................

Kès 3000,-

b)

športového alebo po¾nohospodárskeho letiska ........................................

Kès 1000,-

c)

prostriedkov zabezpeèovacej leteckej techniky ........................................

Kès 1000,-

d)

ornitologických .....................................................................................

Kès 1000,-

Položka 60
a)

b)

c)

Vydanie individuálneho osvedèenia o letovej a prevádzkovej spôsobilosti
amatérskej stavby:
– motorových lietadiel ............................................................................

Kès 5000,-

– klzákov a balónov ...............................................................................

Kès 3000,-

– ultra¾ahkých lietadiel ..........................................................................

Kès 2500,-

– závesných klzákov ...............................................................................

Kès 1900,-

Vydanie alebo zmena osvedèenia o letovej spôsobilosti alebo uznanie
platnosti osvedèenia o letovej spôsobilosti vydaného iným štátom (nostrifikácia) pre:
– balóny ................................................................................................

Kès 1000,-

– klzáky ................................................................................................

Kès 3000,-

– motorizované klzáky a ultra¾ahké lietadlá ...........................................

Kès 3500,-

– lietadlá do 5700 kg ..............................................................................

Kès 7000,-

– lietadlá nad 5700 kg ............................................................................

Kès 15 000,-

Predåženie osvedèenia o letovej spôsobilosti pre:
- balóny ........................................................................................................

Kès 100,-

- klzáky .........................................................................................................

Kès 300,-

- motorizované klzáky a ultra¾ahké lietadlá ..................................................

Kès 350,-

- lietadlá do 5700 kg ....................................................................................

Kès 700,-

- lietadlá nad 5700 kg ..................................................................................

Kès 1500,-

10) Zákon è. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
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Splnomocnenie:
Za dodatoèné vydanie osvedèenia môže správny orgán zvýši• poplatok až o 50 %.
Poznámka:
Zmena vo vydanom osvedèení letovej spôsobilosti z rozhodnutia správneho orgánu
nepodlieha poplatku.
Položka 61
Vydanie potvrdenia pre dovoz a prevoz rádiových staníc ........................................

Kès 600,-

Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie len v prípade, ak èesko-slovenské spoje
nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 62
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Za registráciu zahraniènoobchodnej èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb ...................................................................................
Za povolenie zahraniènoobchodnej èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb ...................................................................................
Za predåženie platnosti povolenia alebo registrácie zahraniènoobchodnej
èinnosti alebo zahraniènohospodárskych služieb
Za úradné povolenie na uskutoèòovanie zahraniènoobchodnej èinnosti
(vývozná licencia)...................................................................................

Zrušené.
Za povolenie podniku so zahraniènou majetkovou úèas•ou ....................
Povolenie na predaj za devízové prostriedky ............................................
Za úradné povolenie na uskutoèòovanie zahraniènoobchodnej èinnosti
(dovezené licencie) .................................................................................
Za úradné povolenie na uskutoèòovanie zahraniènoobchodnej èinnosti
(vývozné licencie) v rámci autolimitaèných dohôd uzatvorených na
medzivládnej úrovni ..............................................................................
Za udelenie pracovného povolenia èesko-slovenskej osobe do zahranièia
v rámci zmluvy o dielo ...........................................................................
Za udelenie povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru10).....

Kès 2000,Kès 4000,Kès 2000,0,5 % z celkovej
hodnoty
vyvážaného
tovaru alebo
poskytovanej
služby
Kès 1000,Kès 5000,Kès 500,-

Kès 500,0,1 % z hodnoty kontraktu
Kès 500,-

Splnomocnenie:
V prípade podania neúplnej alebo nejasnej žiadosti môže správny orgán zvýši•
sadzbu poplatku až do výšky dvojnásobku.
Položka 63
Podanie prihlášky na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat ........................

Kès 500,-

Položka 64
Š¾achtite¾ské osvedèenie
a) za prvých 5 rokov ...................................................................................
b) za ïalšie 3 roky ......................................................................................
c) za každý ïalší rok .................................................................................
Poznámky:
1.
2.

Poplatok za prvých pä• rokov platnosti š¾achtite¾ského osvedèenia vyrubí
správny orgán.
Poplatok za ïalšie tri roky je splatný pred uplynutím piateho roku
platnosti š¾achtite¾ského osvedèenia.

Kès 3000,Kès 2000,Kès 800,-
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Poplatky za každý ïalší rok sú splatné vždy pred uplynutím
predchádzajúceho roku platnosti š¾achtite¾ského osvedèenia.
Poplatky za ïalšie roky sa platia bez vyrubenia vo výške urèenej vyhláškou
platnou v èase splatnosti poplatku.

Položka 65
Zápis prevodu š¾achtite¾ského osvedèenia ...............................................................

Kès 400,-

Položka 66
Návrh na zrušenie š¾achtite¾ského osvedèenia ........................................................

Kès 300,-

Položka 67
Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz:
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných èastí
b) streliva .................................................................................................

Kès 300,Kès 60,-

Oslobodenia:
1.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Èeskej Republiky
alebo Slovenskej republiky, Federálneho zhromaždenia, Èeskej národnej
rady alebo Slovenskej národnej rady. Od poplatku sú ïalej oslobodené
osoby, ktoré sa zúèastnia na medzinárodných akciách v športovej stre¾be
a ïalších športových sú•ažiach, ktorých súèas•ou je športová stre¾ba.
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane
získané ako ceny v streleckých alebo podobných sú•ažiach.
Poznámky:

1.
2.

Okrem poplatku pod¾a tejto položky podlieha vývoz i poplatku za povolenie
na vývoz vecí do vo¾ného obehu pod¾a tejto èasti sadzobníka II.
Pod¾a tejto položky vyberajú poplatky orgány pasovej kontroly na hranièných priechodoch Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Položka 68
a)
b)
c)

d)

Vydanie cestovného dokladu alebo cestovného preukazu totožnosti
– osobám do 15 rokov ...........................................................................
Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu pre prekraèovanie štátnych
hraníc ..................................................................................................
Za vydanie pohraniènej priepustky
– jednorazovej .......................................................................................
– trvalej .................................................................................................
Predåženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom doklade (za
každý správny úkon) .............................................................................

Kès 200,Kès 50,Kès

50,-

Kès
Kès

20,50,-

Kès 50,-

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie pohraniènej priepustky de•om do 15 rokov
a osobám za úèelom výkonu zamestnania.
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatky pod¾a tejto položky až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, znièený
alebo poškodený alebo ak sa vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiados•
poplatníka.
Položka 69
a)
b)

Povolenie pobytu cudzincovi ..................................................................
Predåženie platnosti preukazu Povolenie na pobyt ....... ..........................

Kès 200,Kès 100,-
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Kès 200,-

Splnomocnenia:
1.

2.

Správny orgán môže od vybrania poplatkov pod¾a tejto položky upusti•
alebo poplatok zníži• z humanitárneho dôvodu alebo ak je zachovaná
vzájomnos•.
Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmena c) tejto položky až vo výške
štvornásobku sadzby, ak vydáva Preukaz na pobyt ako náhradu za
stratený, znièený alebo poškodený.

Položka 70
a)
b)

Udelenie èesko-slovenského víza na hraniènom priechode Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky .............................................................
Predåženie platnosti èesko-slovenského víza na území Èeskej a Slovenskej
Federatívnej Republiky ..........................................................................

c)

Udelenie èesko-slovenského víza alebo jeho predåženie cudzincovi s povoleným pobytom v Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republike .................

d)

Overenie pozvania cudzinca do ÈSFR ....................................................

Kès 1000,Kès 100,Kès 100,Kès 100,-

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené udelenie èesko-slovenského víza
– do diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnos•,
– z dôvodu zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci a pri vyhostení,
– de•om do 15 rokov.
Splnomocnenia:
1.

2.
3.

Ak požiada poplatník o predåženie èesko-slovenského víza po uplynutí
doby jeho platnosti, môže správny orgán zvýši• sadzbu poplatku až do
výšky desa•násobku sadzby urèenej pod písmenom b) tejto položky.
Správny orgán môže od poplatku upusti• alebo poplatok zníži•, ak je
zachovaná vzájomnos•.
Správny orgán môže od poplatku upusti•, ak ide o udelenie èesko-slovenského víza na hraniènom priechode za úèelom nevyhnutného pobytu
na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri leteckej
tranzitnej preprave, v prípade núdzového pristátia lietadla alebo v iných
prípadoch núdze nezavinených cudzincom.

Položka 71
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôb v Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republike ..............................................................................

Kès 20,-

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené pošty (inkasné strediská) a Èeskoslovenský Èervený kríž.
Poznámky:
1.
2.

Pod¾a tejto položky vyberá Centrálny register obèanov poplatok za údaj
obsiahnutý v potvrdení alebo písomnom oznámení o každej osobe.
Výmena alebo výdaj hromadných dát na magnetických páskach nie je
správnym úkonom v zmysle tejto položky.

Položka 72
Za udelenie povolenia na emisiu dlhopisov ...............................................................

1 % z celkovej

11) Vyhláška FMZO è. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších právnych predpisov.
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sumy emisie,
najmenej 10 000,– Kès
Poznámka:
Pod¾a tejto položky ude¾uje povolenie emitentom v pôsobnosti federácie Federálne
ministerstvo financií.
Položka 73
Colné konanie mimo colného priestoru
a)

za každú zaèatú hodinu v pracovnom èase colnice ...................................

Kès

30,-

b)

za každú zaèatú hodinu v mimopracovnom èase colnice v pracovných
dòoch ...................................................................................................

Kès

50,-

c)

za každú zaèatú hodinu v dòoch pracovného vo¾na a v dòoch pracovného
pokoja ..................................................................................................

Kès 100,-

Položka 74
Vydanie druhého a ïalšieho rovnopisu za každú len zaèatú stránku alebo výpisu
alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov ........................................................................................

Kès 25,-

Položka 75
Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraniènoobchodnej èinnosti
èesko-slovenskej osobe:
a)

uvedených v osobitnom predpise11) ........................................................

150 %

b)

vyvážaných v súvislosti s vys•ahovaním na trvalý pobyt v cudzine, a to
vèítane vecí uvedených v osobitnom predpise11) používaných s•ahujúcou
sa osobou na primeranú vlastnú potrebu alebo preukázate¾ne dovezených
z cudziny alebo preukázate¾ne zakúpených v èesko–slovenských organizáciách oprávnených na predaj tovaru za devízové prostriedky .................

3 %

c)

zakúpených v súvislosti s vys•ahovaním alebo vyvážaných v množstve
alebo hodnote nezodpovedajúcich primeranému uspokojovaniu potrieb
s•ahujúcej sa osoby ...............................................................................

20 %

d)

neuvedených v osobitnom predpise ) ....................................................

20 %

e)

vyvážaných pre potrebu èesko-slovenských fyzických osôb pôsobiacich
doèasne v cudzine z poverenia èesko-slovenských právnických osôb, a to
vèítane vecí uvedených v osobitnom predpise11) ......................................

3 %

11

Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené povolenia na vývoz vecí slúžiacich humanitárnemu
poslaniu.
Splnomocnenia:
1.

Správny orgán môže poplatok za vydanie povolenia pod¾a tejto položky
zníži• alebo od jeho vybrania upusti•, pokia¾ by zaplatenie viedlo k
tvrdostiam a nezrovnalostiam.

2.

Ústredná colná správa Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
môže urèi•, aby za vydanie povolenia sa poplatok pod¾a tejto položky
vyruboval z dôvodu všeobecného záujmu až do výšky dvojnásobku urèenej sadzby.

3.

Ústredná colná správa Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
môže v jednotlivých prípadoch rozhodnú• o vrátení zaplateného poplatku,
ak to vyžaduje spoloèenský záujem, aj keï bol už úkon vykonaný,
prípadne došlo aj k jeho realizácii.
Poznámka:

Základ poplatku sa zaokrúh¾uje na celé koruny hore.
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Položka 76
Vydanie povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraniènoobchodnej èinnosti
zahraniènej osobe
a) uvedených v osobitnom predpise11) ........................................................
b) neuvedených v osobitnom predpise11) nadobudnutých darom alebo
zakúpených za èesko-slovenskú menu dovezenú alebo zamenenú v súlade s èesko-slovenskými devízovými predpismi ........................................
c) zakúpených za èesko-slovenskú menu vyplácanú na území Èeskej a
Slovenskej Federatívnej Republiky právnickymi osobami ........................
d) nadobudnutých dedièstvom, a to vèítane vecí uvedených v osobitnom
predpise ...............................................................................................

150 %

20 %
10 %
3 %

Poznámka:
Oslobodenie, splnomocnenie a poznámka k položke 75 platia tu obdobne.
Položka 77
a)
b)
c)
d)

Predåženie platnosti povolenia na vývoz vecí mimo rámca zahraniènoobchodnej èinnosti .......................................................................
Predåženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti .......
Overenie obchodných dokladov pre zahranièné orgány súèasne s prechodom tovaru cez èesko-slovenské štátne hranice ......................................
Dodatoèné predåženie platnosti colného dokladu alebo overenie
obchodných dokladov pre zahranièné orgány po prechode tovaru ............

Kès
Kès

50,20,-

Kès

20,-

Kès 100,-

Položka 78
Vydanie osvedèenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je
tuzemského pôvodu ...............................................................................................

Kès 50,-

Položka 78 A
Za vydanie colno-tarifného rozhodnutia o nomenklatúrnom a sadzobnom zaradení
tovaru do položiek colného sadzobníka ..................................................................

Kès 350,-

Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto položky vyberá Ústredná colná správa.
Položka 79
Miestne zis•ovanie (komisionálne konanie), pokia¾ je nariadené pod¾a osobitných
predpisov alebo sa vykonáva z podnetu úèastníkov konania ..................................
Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú urèené na
konanie colných orgánov v cudzine.
È A S •

I I

Konzulárne poplatky
Splnomocnenie k èasti II
1.

2.

3.

Federálne ministerstvo zahranièných vecí môže zvýši• sadzbu správnych
poplatkov vyrubovaných alebo vyberaných èesko-slovenskými zastupite¾skými úradmi v rozsahu devalvácie èesko-slovenskej meny. Obdobne
postupuje Federálne ministerstvo vnútra pri položkách 67 a 70 písm. a).
Správne orgáne vyrubujúce a vyberajúce poplatky pod¾a tejto èasti
sadzobníka môžu urèenú sadzbu poplatku zníži• alebo upusti• od vybratia
poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo
vz•ahu k devízovému tuzemcovi.

Kès 25,najviac 250,- Kès
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Èesko-slovenský zastupite¾ský úrad môže vybra• popri poplatku aj náhradu skutoèných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.
Poznámka k èasti II
Poplatky pod¾a tejto èasti sadzobníka vyrubujú a vyberajú Federálne ministerstvo
zahranièných vecí a èesko-slovenské zastupite¾ské úrady.
Položka 80
Udelenie èesko-slovenského víza alebo predåženie jeho platnosti ..............................

Kès 60,- až 8000,-

Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené udelenie èesko-slovenského víza
– do diplomatických, služobných a osobitných pasov, ak je zachovaná vzájomnos•,
– významným osobám,
– de•om do 15 rokov.
Poznámka:
V rámci rozpätia urèí èesko-slovenský zastupite¾ský úrad sadzbu na základe
vzájomnosti.
Položka 81
Uzavretie manželstva pred èesko-slovenským zastupite¾ským úradom ...................

Kès 3000,-

Oslobodenie:
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení èesko-slovenskí obèania zdržujúci
sa služobne v zahranièí.
Položka 82
Podanie žiadosti na èesko-slovenskom zastupite¾skom úrade ..................................

Kès 750,-

Poznámka:
Pod¾a tejto položky sa nepostupuje, ak je žiadaný úkon spoplatnený pod¾a položiek
tejto èasti sadzobníka.
Položka 83
Vybranie poh¾adávky, renty a pod., s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpeèenia, úkony v konaní o dedièstve (vèítane intervencie na príslušných orgánoch,
vymáhanie a doruèenie dedièstva) z vybranej sumy (ceny) alebo z hodnoty dedièstva

2 %, najmenej
75,- Kès

Poznámky:
1.

Ak je k žiadosti verite¾a (príjemcu) alebo dedièa vykonávaný iba úkon na
zabezpeèenie poh¾adávky, renty alebo dedièstva, vyrubí sa poplatok za
podanie žiadosti na èesko-slovenskom zastupite¾skom úrade.

2.

Poplatok za úkony v konaní o dedièstve pod¾a tejto položky sa vyrubuje
z hodnoty dedièstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.

Položka 84
Úradná úschova
– peòazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy
alebo ceny predmetu za každý rok ..........................................................................
– listín alebo spisov za každý rok ............................................................................
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie v prípade, že predmet je uložený na èesko-slovenskom

1 %, najmenej
250,- Kès
Kès 200,-
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zastupite¾skom úrade len za úèelom doruèenia do Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.
Položka 85
a)
b)

Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a pod.
Spísanie plnomocenstva s overením podpisu .........................................

Kès 600,Kès 300,-

Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ïalších tlaèív, ktoré slúžia
pre úradnú potrebu alebo potrebu èesko-slovenského zastupite¾ského úradu.
Položka 86
Vidovanie listín bez overovania ................................................................................

Kès 150,-

Položka 87
a)
b)
c)
d)
e)

Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise za každý podpis .................
Overenie úradných peèiatok a úradných podpisov (superlegalizácia) ......
Overenie pod¾a písmena a) tejto položky pre devízového tuzemca ............
Overenie pod¾a písmena b) tejto položky pre devízového tuzemca ...........
Overenie úradných peèiatok a úradných podpisov na ès. dokladoch pre
použitie v cudzine .................................................................................

Kès 250,Kès 600,Kès 50,Kèc 100,Kès 100,-

Položka 88
a)
b)
c)
d)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vèítane overenia ......................................
Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ..............................
Overenie správnosti predloženého prekladu ............................................
Za úkony pod¾a písmen a) až c) pre devízového tuzemca .........................

Kès 250,Kès 250,Kès 250,Kès 50,-

Poznámka:
Poplatok sa vyberie za každú i zaèatú stranu.
Položka 89
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu:
a) do èeského alebo slovenského jazyka ......................................................
b)

z èeského alebo slovenského jazyka .......................................................

c)

z jedného cudzieho jazyka do druhého ....................................................

d)

z èínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za
každý slovný znak .................................................................................
do èínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov
za každý slovný znak ............................................................................

e)

za každú
i zaèatú stranu
Kès 400,za každú
i zaèatú stranu
Kès 450,za každú
i zaèatú stranu
Kès 700,Kès 15,Kès 15,-

Položka 90
a)
b)

Za vystavený matrièný doklad ...............................................................
Vyhotovenie prekladu matrièného dokladu a jeho overenia ....................

Kès 300,Kès 400,-

Položka 91
Za zmenu:
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyèného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce
priezvisko .............................................................................................
b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch .........................................

Kès 100,Kès 750,-
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Oslobodenia:
1.

Od poplatku pod¾a tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej
dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opä•
predchádzajúce alebo rodné priezvisko, ak bola táto skutoènos• oznámená do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava mena
osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykona• v dôsledku
nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámky:

1.

Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za
zmeny v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.

2.

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoloèné
priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

3.

Pod¾a písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za zmenu priezviska
die•a•a zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko
opatrovníka, na spoloèné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú prarodièia alebo súrodenci rodièov maloletých detí.

Položka 92
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov ....................................................................................

Kès 150,-

Položka 93
Za osvedèenie o tuzemskom práve ..........................................................................

Kès 500,-

Položka 94
Za vysvedèenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine ................

Kès 300,-

Položka 95
a)

Vydanie cestovného pasu .......................................................................

Kès 750,-

– osobám do 15 rokov ............................................................................

Kès 250,-

Vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na
cestu do Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky a spä• ...................

Kès 250,-

c)

Predåženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom pase ...............

Kès 150,-

d)

Predåženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom pase
(náhradnom cestovnom doklade) na cestu do Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky a spä• ......................................................................

Kès 50,-

Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov èloveka

Kès 100,-

b)

e)

Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatky pod¾a tejto položky až do výšky dvojnásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, znièený
alebo poškodený.
Položka 96
Vystavenie cestovného preukazu na návrat do Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky osobám s trvalým bydliskom v Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republike ...........................................................................................................................

Kès

75,-

Položka 97
Vydanie potvrdenia pre dovoz a prevoz rádiových staníc ........................................

Kès 600,-
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Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak èesko-slovenské spoje
nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 98
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osôb ...............................................

Kès 150,-

Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie
údajov o každej osobe v òom uvádzanej.
Položka 99
Vydanie potvrdenia o èesko-slovenskom štátnom obèianstve ..................................

Kès 150,-

Položka 100
Prepustenie zo štátneho zväzku Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky ............

Kès 3000,-

Poznámka:
Poplatok za prepustenie detí vo veku do 15 rokov zo štátneho zväzku Èeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vyberie vo výške 50 % sadzby.
Položka 101
Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných èastí
b) streliva .................................................................................................
Oslobodenia:
1.

2.

Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Èeskej republiky
alebo Slovenskej republiky, Federálneho zhromaždenia, Èeskej národnej
rady alebo Slovenskej národnej rady. Od poplatku sú ïalej oslobodené
osoby, ktoré sa zúèastnia na medzinárodných sú•ažiach, ktorých
súèas•ou je športová stre¾ba.
Od poplatku pod¾a tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane
získané ako ceny v streleckých alebo podobných sú•ažiach.

È A S •

I I I

Splnomocnenie k èasti III
Federálny úrad pre vynálezy môže urèenú sadzbu poplatku zníži• alebo od jeho
vybratia upusti• na základe vzájomnosti.
Poznámky k èasti III
1.
2.
3.

Poplatky za úkony vykonané Federálnym úradom pre vynálezy sa platia
vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v èase splatnosti poplatku.
Poplatky pod¾a tejto èasti sadzobníka sa platia pri podaní s výnimkou
poplatku ustanoveného v položke 104 písm. e), 106 a 109 A písm. c).
Poplatok za prvých pä• rokov udržiavania patentu sa platí vo výške
ustanovenej vyhláškou platnou v èase rozhodnutia o udelení patentu.
Rozhodnutie o udelení patentu obsahuje aj platobný výmer na poplatok.
Poplatky za udržiavanie patentu pre ïalšie obdobie sa platia bez vyrubenia
vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v èase platenia poplatku. Pokia¾
poplatník zaplatil poplatok vopred na dobu, keï zaèiatok lehoty na
zaplatenie poplatku zaèína plynú• až za platnosti novej vyhláškz, musí
poplatok plati• vo výške ustanovenej touto vyhláškou. Prípadný nedoplatok sa dodatoène vyrubí a preplatok vráti poplatníkovi. Ak poplatník platí

Kès 300,Kès 60,-
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poplatok v ïalšej lehote šiestich mesiacov pod¾a poznámkz bod 3 k
položke 106, použije sa vyhláška platná v èase splatnosti poplatku v
predchádzajúcej (uplznulej) lehote splatnosti.
Položka 102
Vydanie rovnopisu, odpisu, výpisu z registra, spisov, úradných listín a záznamov
- za každú len zaèatú stranu ..............................................................................

Kès 100,-

Položka 103
Žiados•
- o predåžení lehoty .............................................................................................
- o odpustení zameškania lehoty ........................................................................

Kès 150,Kès 800,-

Vynálezy
Položka 104
a)
b)

c)
d)
e)

Podanie prihlášky vynálezu ....................................................................
- pokia¾ je (sú) prihlasovate¾om (-mi) výluène pôvodca (-ovia) .......................
Žiados•
– o zverejnenie pred zákonom ustanovenou lehotou .................................
– o zapísanie prevodu prihlášky na iného prihlasovate¾a alebo prevodu
patentu na iného majite¾a .....................................................................
- o zápis ïalšieho pôvodcu alebo prihlasovate¾a vynálezu .............................
- o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovate¾a
alebo pôvodcu vynálezu, majite¾a patentu alebo jeho zástupcu - za každú
prihlášku alebo patent ..........................................................................
- o utajenie alebo odtajenie vynálezu ............................................................
- o zápis licencie k vynálezu do registra ........................................................
- o nútenú licenciu k vynálezu ....................................................................
- o prevedenie autorského osvedèenia na patent .........................................
- o zápis ïalšieho rozhodného údaja do registra ..........................................
Žiados• o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu .................
– za 11. a každý ïalší uplatnený patentový nárok ................................
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy .....
Vydanie patentovej listiny do rozsahu do 10 strán strojopisu .................

Kès 1200,Kès 600,-

- za každú ïalšiu stranu ...............................................................................

Kès 200,-

Kès 400,Kès 600,Kès 300,-

Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès
Kès

100,500,200,5000,2000,100,2500,400,500,1600,-

Poznámky:
1.

2.

Poplatok za utajenie alebo odtajenie vynálezu pod¾a písmena b) tejto
položky sa nevz•ahuje na vynálezy utajované z dôvodov ochrany štátneho
tajomstva.
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného pod¾a
písmena d) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kès, ktorá
sa v plnej výške vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.

Položka 105
a)
b)

Žiados• o urèenie, èi technické riešenie spadá do rozsahu patentu .........
Návrh na zrušenie patentu po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia
úèinnosti patentu .................................................................................

12) Inštrukcia predsedu Federálneho úradu pre vynálezy è. 456/B z 3. 6. 1992.

Kès 3000,Kès 800,-
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Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného pod¾a písmena
b) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,– Kès, ktorá sa v plnej výške
vracia, ak je podanie návrhu oprávnené.
Položka 106
Žiados• o udržiavanie patentu v platnosti
a) za prvých pä• rokov ..............................................................................
b) za šiesty až ôsmy rok (za každý rok) .......................................................
c) za deviaty rok a každý ïalší rok sa poplatok uvedený pod písmenom b)
zvyšuje roène vždy o ..............................................................................

Kès 7000,Kès 2000,Kès 1000,-

Poznámky:
1.

2.

3.

4.

a) Poplatok za prvých pä• rokov platnosti patentu je splatný najdlhšie
do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti patentu.
b) Poplatok za šiesty a každý ïalší rok platnosti patentu je splatný vždy
pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
Ak lehota uvedená pod bodom 1 písm. b) uplynula pred nadobudnutím
úèinnosti patentu, sú poplatky v týchto prípadoch splatné v lehote
ustanovenej pod bodom 1 písmenom a).
Ak sa poplatok nezaplatil v lehotách uvedených pod bodom 1 a 2, možno
ho zaplati• ešte v ïalšej lehote šiestich mesiacov. V týchto prípadoch sa
poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý majite¾ ponúkol licenciu, sa
platia poplatky v poloviènej výške.

Položka 107
Vydanie osvedèenia o práve prednosti (prioritný doklad) ........................................

Kès 200,-

Položka 108
Za úkony Federálneho úradu pre vynálezy spojené s podaním medzinárodnej
prihlášky pod¾a Zmluvy o patentovej spolupráci ....................................................

Kès 1200,-

Úžitkové vzory
Položka 109
a)
b)

Podanie prihlášky úžitkového vzoru ......................................................
– pokia¾ je (sú) prihlasovate¾om (-¾mi) výluène pôvodca (-covia) ....................
Žiados•
– o odklad zápisu úžitkového vzoru do registra .............................................
– o zapísanie prevodu prihlášky na iného prihlasovate¾a alebo prevodu
úžitkového vzoru na iného majite¾a .......................................................
– o zápis ïalšieho pôvodcu alebo prihlasovate¾a úžitkového vzoru ................
– o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovate¾a,
alebo majite¾a úžitkového vzoru alebo jeho zástupcu za každú prihlášku
alebo zápis úžitkového vzoru .................................................................
– o zápis licencie k úžitkovému vzoru do registra ..........................................
– o nútenú licenciu k úžitkovému vzoru .......................................................

c)

– o zápis ïalšieho rozhodnutia údaja do registra ..........................................
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy .....
Poznámka:

Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného pod¾a písmena
c) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kès, ktorá sa v plnej výške
vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.

Kès 1000,Kès 500,Kès 400,Kès 500,Kès 300,-

Kès 100,Kès 200,Kès 5000,Kès 100,Kès 500,-
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Položka 109 A
a)
b)
c)

Žiados• o urèenie, èi technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného
úžitkového vzoru ...................................................................................
Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra ..........................................
Za konanie o výmaze úžitkového vzoru ..................................................

Kès 3000,Kès 500,Kès 2500,-

Poznámka:
Pod¾a písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz
zaèaté v dôsledku vyjadrenia majite¾a úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po
uskutoènenom konaní a poplatníkom je ten, kto nemal v konaní úspech.
Položka 109 B
Žiados• o predåženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
– po prvý raz o tri roky .............................................................................................
– po druhý raz o tri roky .........................................................................................

Kès 3000,Kès 6000,-

Poznámky:
1.

2.

Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra po uplynutí doby jeho
platnosti, je poplatok za predåženie splatný do 2 mesiacov od vydania
osvedèenia.
Ak sa poplatok nezaplatil v urèenej lehote, možno ho zaplati• ešte v ïalšej
lehote šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

Položka 109 C
Vydanie osvedèenia o práve prednosti (prioritný doklad) .......................................

Kès 200,-

Priemyselné vzory
Položka 110
a)
b)

c)

d)

Podanie prihlášky priemyselného vzoru ................................................
– pokia¾ je (sú) prihlasovate¾om (-¾mi) výluène pôvodca (-ovia) ...............
Podanie hromadnej prihlášky priemyselného vzoru ...............................
– pokia¾ je (sú) prihlasovate¾om (-¾mi) výluène pôvodca (-ovia)................
– za každé ïalšie vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v
prihláške ....... .......................................................................................
– pokia¾ je (sú) prihlasovate¾om (-¾mi) výluène pôvodca (-ovia)................
Žiados•
– o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovate¾a alebo prevodu
zapísaného priemyselného vzoru na iného majite¾a ...............................
– o zápis ïalšieho pôvodcu alebo prihlasovate¾a priemyselného vzoru ....
– o zápis zmeny mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla prihlasovate¾a,
majite¾a alebo pôvodcu priemyselného vzoru alebo jeho zástupcu do
registra .................................................................................................
– o zápis licencie do registra priemyselných vzorov ................................
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy ....

Kès
Kès
Kès
Kès

900,500,900,500,-

Kès 100,Kès 50,-

Kès 400,Kès 300,-

Kès 100,Kès 200,Kès 500,-

Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného pod¾a písmena
d) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,– Kès, ktorá sa v plnej výške
vracia, ak je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 111
a)
b)

Žiados• o urèenie, èi vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku spadá do
rozsahu zapísaného priemyselného vzoru ...............................................
Návrh na výmaz priemyselného vzoru z registra .......................................

Kès 1500,Kès 500,-
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Kès

100,-

Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného pod¾a písmena
b) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,– Kès, ktorá sa v plnej výške
vracia, ak je podanie návrhu oprávnené.
Položka 112
Vydanie osvedèenia o práve prednosti (prioritný doklad) .....................................

Kès 200,-

Položka 113
Žiados• o predåženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
– po prvý raz o pä• rokov ......................................................................
– po druhý raz o pä• rokov .....................................................................

Kès 1000,Kès 2000,-

Poznámka:
Ak sa poplatok nezaplatil v urèenej lehote, možno ho zaplati• ešte v ïalšej lehote
šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
Položka 114
Žiados• o odklad zápisu priemyselného vzoru do registra.......................................

Kès 500,-

Ochranné známky a oznaèenie pôvodu
Položka 115
a)

b)

c)
d)

Podanie prihlášky
– individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb .
– kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb ......
– za každú triedu výrobku alebo služieb nad tri triedy...............................
Žiados•
– o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky ................................
– o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky ...................................
– o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky, podanej po uplynutí
ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..
– o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky, podanej po uplynutí
ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .
– o zápis prevodu prihlášky na iného prihlasovate¾a alebo prevodu èi
prechodu práva k ochrannej známke na iného majite¾a .........................
– o zápis licencie k ochrannej známke do registra ...................................
– o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu ..........................................
– o zmenu v ochrannej známke, o zmenu mena, priezviska–názvu,
bydliska–sídla, zúženie zoznamu výrobkov a služieb, o zápis alebo zmenu
zástupcu, o zmenu licenènej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a uživanie
kolektívnej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon.....................
Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ........................................
Žiados•
– o medzinárodný zápis ochrannej známky .............................................
– o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky .........................
– o územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej
známky ................................................................................................
– o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zmenu mena,
priezviska–názvu, bydliska–sídla majite¾a medzinárodne zapísanej
ochrannej známky, o zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ak sa žiada len o tento úkon ..........

Kès 2000,Kès 2500,Kès 100,Kès 1200,Kès 1500,Kès 1800,Kès 2300,Kès 500,Kès 500,Kès 10 000,-

Kès 200,Kès 600,Kès 500,Kès 500,Kès 200,-

Kès 200,-
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Poznámka:
Podmienkou prerokovania návrhu je okrem poplatku zaplateného pod¾a písmena
c) tejto položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kès, ktorá sa v plnej výške
vracia, ak je podanie návrhu oprávnené.
Položka 116
a)

Podanie prihlášky oznaèenia pôvodu ......................................................

b)

Žiados•

c)

Kès 2000,-

– o zápis ïalšieho užívate¾a oznaèenia pôvodu .....................................

Kès 2000,-

– o zmenu mena, priezviska-názvu, bydliska-sídla užívate¾a oznaèenia
pôvodu, ak sa žiada len o tento úkon ....................................................

Kès 100,-

– o prevod oznaèenia pôvodu .................................................................

Kès 500,-

Žiados• o medzinárodný zápis oznaèenia pôvodu ...................................

Kès 500,-

Položka 117
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy ....................

Kès 500,-

Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je okrem poplatku zaplateného pod¾a tejto
položky aj zloženie kaucie12) vo výške 2500,- Kès, ktorá sa v plnej výške vracia, ak
je podanie rozkladu oprávnené.
Položka 118
Vydanie osvedèenia o práve prednosti (prioritný doklad) .....................................

Kès 200,-

Poznámka:
Poplatky pod¾a položky 115 písm. d) a položky 116 písm. c) sa vyberajú za úkony
vykonávané pod¾a Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských
a obchodných známok, prípadne pod¾a Lisabonskej dohody o ochrane oznaèení
pôvodu a ich medzinárodnom zápise na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.
Položka 118 A
Podanie prihlášky topografie polovodièových výrobkov ..........................................

Kès 3000,-

Položka 118 B
Návrh na výmaz topografie polovodièových výrobkov z registra .............................

Kès 2500,-

Položka 118 C
Žiados•
- o zápis zmeny mena, priezviska - názvu, bydliska (sídla) prihlasovate¾a, majite¾a
topografie polovodièových výrobkov alebo jeho zástupcu ....................................... Kès 100,- o zápis prevodu na iného majite¾a ....................................................................... Kès 200,- o zápis licencie do registra ................................................................................... Kès 100,- o nútenú licenciu na topografiu polovodièových výrobkov ................................... Kès 2000,Položka 118 D
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy .....................
Poznámka:
Podmienkou prerokovania rozkladu je mimo poplatku zaplateného pod¾a tejto

Kès 300,-
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položky i zloženie kaucie vo výške 2500,- Kès, ktorá sa v plnej výške vráti, ak je
podanie rozkladu oprávnené.
È A S •

I V

Položka 119
Registrácia výrobcu alebo opravcu meradiel ............................................................

Kès

200,-

Položka 120
Autorizácia organizácie na úradné meranie ............................................................

Kès 1000,-

Položka 121
a)
b)
c)

Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody ...........................
Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej
dohody .................................................................................................
Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti
kartelovej dohody alebo za konanie o urèení nových podmienok pre
trvanie výnimky.....................................................................................

Kès 5000,Kès 5000,-

Kès 5000,-

Poznámka:
Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý úèastník kartelovej dohody.
Položka 122
Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikate¾ov o zlúèení ich
podnikov (fúzie) .....................................................................................................

Kès 25 000,-

Poznámka:
Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý úèastník dohody.

Položka 123
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre hospodársku sú•až ......

Kès 2000,-

Položka 124
Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i zaèatú stranu ............................

Kès 50,-

