Sazby správních poplatků
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Obecně k osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, v platném znění
Osvobození od správních poplatků je upraveno v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění (dále jen: „zákon č. 634/2004 Sb.“). Jsou zde vyjmenovány osoby, které jsou osvobozeny od správních
poplatků (§ 8 odst. 1), a také úkony, jež jsou osvobozeny od správních poplatků (§ 8 odst. 2). Osvobození od
správních poplatků je upraveno také přímo v rámci některých položek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.

Položka č. 119 sazebníku:
Obsah položky

Sazba

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí,
a) z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20
měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území

100 Kč

Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
b) z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku
formátu A4

50 Kč

Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu
dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou
c)
nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
z těchto písemných operátů v každém katastrálním území

100 Kč

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru
d) nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického
plánu v každém katastrálním území

100 Kč

e)

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze
věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí

100 Kč

f)

Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až
c) za každou i jen započatou stránku formátu A4

30 Kč

g)

Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin
pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4

50 Kč

Osvobození:
1.

2.

3.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní
správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany
přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je
od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní
památkové péče.
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti,
právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností,
právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské
společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním
účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace 5), jde-li o úkony spojené s
převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s
prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu
a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem
a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnění:
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky
na dvojnásobek.

Poznámky:
1.
2.

Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova
včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního
předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Sazby správních poplatků
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Položka č. 120 sazebníku:
Obsah položky

Sazba

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

1 000 Kč

Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na
základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro
b) zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich
čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné
veřejné účely

1000 Kč za každý návrh
nejvýše v úhrnu Kč 10 000

Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na
c) vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody
spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin

500 Kč

Osvobození:
1.

2.

3.

4.

5.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní
správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany
přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je
od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní
památkové péče.
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti,
právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností,
právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské
společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním
účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace 5), jde-li o úkony spojené s
převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je
podle § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů bezplatný, a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu
k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti
s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční,
úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním
vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu
upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka č. 22 sazebníku:
Obsah položky

Sazba

Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (§ 14 zákona č.
200/1994 Sb.)

500 Kč

Položka č. 3, písmeno a) sazebníku:
Obsah položky
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v
úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze
záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího
písemného a obrazového materiálu, popřípadě
sdělení o negativním nálezu

Sazby správních poplatků

Sazba
50 Kč

za každou i započatou stránku

40 Kč

na technickém nosiči dat

15 Kč

za první stránku a 5 Kč za každou další
i započatou stránku, je-li pořizována na
kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
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