
SPRÁVNÍ POPLATKY 

 
ČÁST I a ČÁST VIII Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

                                                                                 ČÁST I  

 

Položka 25a  

 

a) Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu                                              Kč      2 000 

                                                                                                     

 

Předmětem poplatku není  

  

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení 

rozhodnout i z moci úřední.  

  

 
 

ČÁST VIII  

 

Položka 108 

  

1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu 

 

a) radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových 

    zařízení umístěných na palubách letadel a lodí 

   - radiotelefonních                                                                                                             Kč 400,-                                                                                                               

   - radiotelegrafních                                                                                                             Kč 600,-  

   - jiných vysílacích rádiových zařízení                                                                               Kč 400,-   

 

b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích 

    rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé  

    služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních  

    cestách 

    - radiotelefonních                                                                                                             Kč  300,-  

    - radiotelegrafních                                                                                                            Kč  400,- 

 

c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích  

   rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln 

   - radiotelefonních                                                                                                              Kč  300,- 

   - radiotelegrafních                                                                                                             Kč  400,-   

 

d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační  

    službu                                                                                                                              Kč  400,-  

 

2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné 

    způsobilosti uvedeného v bodě 1                                                                                     Kč  200,- 

 

Položka 109 

 

a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti                                                      Kč          1 000,- 

 

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů                                                   Kč  500,- 

 

Položka 110 

 

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti 

    k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona 



    o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační 

    činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé                 Kč  200,- 

 

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti  

    k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti                     Kč        10 000,- 

 

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému                           4 % z této částky,                                                   

    plnění                                                                                                                               nejméně  

                                                                                                                                             Kč  200,- 

 

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických  

    komunikacích                                                                                                                   Kč  100,- 

 

e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby 

    šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového 

    a televizního vysílání                                                                                                       Kč         10 000,-  

 

f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního 

    koncového zařízení do provozu                                                                                      Kč             1 000,-      

       

Poznámka 

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000. 

  

Položka 111 

 

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel                                                           Kč 5 000,- 

 

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel                    Kč               500,- 

   

Poznámka  

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, 

hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího 

účastníka o změnách účastnických čísel. 

  

Položka 112 

 

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

    - pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání  

      (rozhlasová služba)                                                                                                       Kč 7 000,-   

    - pro pevnou službu                                                                                                        Kč 5 000,-  

    - pro amatérskou radiokomunikační službu                                                                    Kč                500,-  

    - pro ostatní radiokomunikační služby                                                                            Kč  3 000,- 

 

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění 

     k využívání rádiových kmitočtů   

     - pro šíření a přenos rozhlasového a televizního vysílání 

     (rozhlasová služba)                                                                                                        Kč                500,-   

    - pro pevnou službu                                                                                                        Kč    500,-   

    - pro amatérskou radiokomunikační službu                                                                    Kč     200,-   

    - pro ostatní radiokomunikační služby                                                                            Kč     500,- 

 

c)   Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů                     Kč  1 000,- 

 

d)   Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů                                             Kč 10 000,- 

 

Poznámka 

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích). 

  


