
  

SPRÁVNÍ POPLATKY 
dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 
 
příloha – sazebník: 
 

Položka 13 – MYSLIVOST 

 

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle   

 
- na 1 den Kč 30 

 
- na 5 dní Kč 50 

 
- na 30 dní Kč 70 

 
- na 6 měsíců Kč 100 

 
- na 12 měsíců Kč 150 

 
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání 
nebo funkce Kč 75 

   

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000 

 
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500 

 
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200 

 
Předmětem poplatku není 

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu. 



 
Poznámka   

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je 
myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým 
hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo 
potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky. 

 

 

Položka 14 – RYBÁŘSTVÍ 

 

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti   

 
- 30 dní Kč 200 

 
- 1 rok Kč 100 

 
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce Kč 50 

 
- 3 roky Kč 200 

 
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce Kč 100 

 
- 10 let Kč 500 

 
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce Kč 250 

 
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1000 

 
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce Kč 500 

   

 



Poznámka 

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům 
českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, 
mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží 
správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 

 
Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, 
popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti  (dle zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, § 13 odst. 8). 
 
Žadatel předloží: 

 Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce u mladších 15 let 

 Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání rybářského lístku  nebo dříve vydaný rybářský lístek – není třeba k vydání rybářského lístku na 30 dní. 

 Jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní 

 Plná moc (v případě zastoupení) 
 

Rybářský lístek pro cizince bude vydán za podmínky, že žadatel předloží: 

 Doklad totožnosti 

 Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání rybářského lístku  nebo dříve vydaný rybářský lístek – není třeba k vydání rybářského lístku na 30 dní. 

 Jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní 

 Plná moc (v případě zastoupení) 

 Oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě 

A dále, pokud se bude cizinec prokazovat oprávněním obdobným rybářskému lístku či přímo rybářským lístkem vydaným v cizí zemi, musí: 

 pokud se jedná o státního příslušníka země, která má s ČR podepsanou „Mezinárodní smlouvu o právní pomoci“ - není třeba žádného dalšího ověřování listin 

 pokud se jedná o státního příslušníka země, která je signatářem Haagské Úmluvy o Apostille – zde postačí ověření listin pouze Apostillou (ověřovací doložkou). 

Originál (kopii) listiny včetně připojené Apostilly je pak nutné přeložit do jednacího jazyka (soudní překladatel). 

 pokud se jedná o státního příslušníka země, která nemá s ČR podepsanou „Mezinárodní smlouvu o právní pomoci“ a ani není signatářem Haagské Úmluvy o 

Apostille – zde je nutné ověření listin tzv. superlegalizací. 

 

Není třeba k vydání rybářského lístku na 30 dní! 

 

 

 



Položka 18 - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 
 
1) Správní poplatky za vydání stavebního povolení: 

a) studny                Kč         300 
b) čistírny odpadních vod (ČOV) u staveb pro bydlení a individuální rekreaci       Kč        300 
c) ostatní vodní díla (rybníky, kanalizační a vodovodní řady, odvodnění, úpravny vody, lapoly, 
    centrální ČOV, stavby k melioracím, zavlažování, odvodňování ap…) Kč        3000 
 

2) Správní poplatky za vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení  
a) povolení změny stavby před jejím dokončením          Kč        1000 
b) prodloužení stavebního povolení           Kč        1000 
 

3) Správní poplatky za vydání povolení k odstranění stavby Kč          500 
 
4) Správní poplatky za místní šetření:  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době Kč        500 
b) za každou započatou hodinu v mimoprac. době Kč        1000 
c) za každou započatou hodinu ve dnech prac. volna a prac. klidu            Kč         2000 
 
5) Správní poplatek za ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)  Kč        500 
 
6) Správní poplatek za SPOLEČNÝ SOUHLAS - územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Kč        400 
 
7) Správní poplatek za souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Kč        500 
 

8) Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč     1000 
 
9) Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků  

na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb      Kč      5000 

Poznámka 

Předmětem poplatku není ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka 
např. zničení při požáru, povodni atd. 
 
Předmětem poplatku za místní šetření není: 

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

 

  



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

 
 

 
  

Položka 122 - ODPADY 

 

c) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo 

soustřeďování odpadů Kč 1000 

 


