
IV. 
Platné znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

Příloha 
 

Sazebník 
 

ČÁST I 
 

Položka 22 
 
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)                                           Kč   2 000 
 

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) 

osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo 

provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění                               
Kč   1 000 

 

c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("povolení k restaurování"),21) udělení úředního 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k 

činnostem vybraných pracovníků23)                                             Kč   500 

 

d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)                            Kč   50 
 

e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká 

škola24)                                                                                                               Kč  25 000 

 
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel 

certifikačních služeb25)                                                                                       Kč 100 000 

 

g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25)     Kč  10 000 
 

h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb   

Kč  25000 

 
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění 

atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)                Kč  10  000 

 

j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k 

získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci                             

Kč    1 500 
 

k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j)                              

Kč      500 

  

l) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k restaurování kulturní památky nebo její části, 
které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly podle zákona o 



ochraně památkového fondu, přijetí žádosti o udělení oprávnění ke zpracování stavebně 
historického průzkumu podle zákona o ochraně památkového fondu nebo přijetí žádosti 
o udělení oprávnění k provádění archeologického výzkumu podle zákona o ochraně 
památkového fondu                                                                                             Kč   2 000 

 

m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b)          

Kč   1 000 

   
n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                                                                  Kč   5 000 

 
o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo 

zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci                                                                                         Kč   4 000 

 
p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti                                                                                            Kč   4 000 

 
 

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 


