Položka 16

Vydání
Název poplatku
Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za
doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li
poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo
za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující
neoprávněně provedené zápisky (vydání duplikátu)

Částka (v Kč)

100 Kč

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka
nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li
Název poplatku
O motocykl do 50 cm3

Částka (v Kč)
300 Kč
3

O motocykl nad 50 cm včetně motocyklu s přívěsným nebo
postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě
motorové čtyřkolky
O motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
O přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
O přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

500 Kč
800 Kč
500 Kč
700 Kč

Vyřazení
Název poplatku
Vyřazení vozidla z provozu

Částka (v Kč)
200 Kč

Vydání tabulek
Název poplatku
Vydání tabulky registrační značky
Vydání tabulky registrační značky na přání
Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již
tomuto silničnímu vozidlu přidělenou
Vydání tabulky zvláštní registrační značky

Částka (v Kč)
200 Kč
5 000 Kč
600 Kč
500 Kč

Změna
Název poplatku
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru
vozidel
Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském
průkazu

Částka (v Kč)
50 Kč za každou změnu
10 Kč

Vydání řidičského průkazu a paměťových karet
Název poplatku
Vydání řidičského průkazu
Vydání paměťové karty podniku
Vydání paměťové karty dílny
Vydání paměťové karty řidiče
Vydání průkazu řidiče taxislužby

Částka (v Kč)
50 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
500 Kč

Rezervace registrační značky na přání
Název poplatku

Částka (v Kč)

Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo
provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla
nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační
značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300 Kč

Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech

500 Kč

Položka 27
Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
Název poplatku
Typu vozidla nebo samostatného technického celku

Částka (v Kč)
2 000 Kč

Systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

Při hromadné přestavbě vozidel

500 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
Název poplatku
Vozidla nebo samostatného technického celku

Částka (v Kč)
2 000 Kč

Systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

Při hromadné přestavbě vozidel

500 Kč

Schválení technické způsobilosti
Název poplatku
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
jednotlivě dovezeného vozidla
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného
vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo
schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
dovezenéhosamostatného technického celku anebo za
schválení užití vozidla k výcviku v autoškole
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě
spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněý
plyn nebo propan-butan
Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
podle písmen a) nebo b)

Částka (v Kč)
2 000 Kč
1 500 Kč

1 000 Kč
500 Kč
500 Kč za každý list

Položka 28
Autoškoly
Název poplatku
Vydání registrace k provozování autoškoly
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly
Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole
Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele
v autoškole
Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů
Změna nebo prodloužení platnosti k přezkušování řidičů
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 30a)
Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení
30b)
Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní
způsobilosti řidičů 30c)
Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy
30d)

Částka (v Kč)
2 000 Kč
1 000 Kč
300 Kč
100 Kč
1 000 Kč
100 Kč
200 Kč
700 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč

Položka 36
Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a
místní komunikace na dobu platností
Název poplatku
10 dní a na dobu kratší než 10 dní
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
delší než 6 měsíců

Částka (v Kč)
100 Kč
500 Kč
1 000 Kč

Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti
Název poplatku
Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti na
odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I.
Třídy

Částka (v Kč)
1 000 Kč

Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti
Název poplatku
Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti na silnici
II. Třídy nebo III. Třídy anebo na místní komunikaci

Částka (v Kč)
500 Kč

