
Platné k 1. 10. 2019 
 

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Položka 22 písm. 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 

 
 
 

1000 
 
Položka 93 

a) Přijetí žádosti o schválení provozu pro výrobu54)      Kč 7000 

b) Přijetí žádosti o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění na trh54) Kč 2000 

c) Přijetí žádosti o schválení provozu pro uvádění na trh54)     Kč 3000 

d) Přijetí žádosti o registraci provozu pro výrobu54)      Kč 5000 

e) Přijetí žádosti o registraci provozu pro uvádění na trh54)     Kč 2000 

f) Přijetí žádosti o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby54) Kč 500 

g) Přijetí žádosti o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54)  Kč 500 

h) Přijetí žádosti o povolení výroby nebo uvádění na trh produktu ke krmení54)  Kč 5000 

i) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)   Kč 5000 

 

Předmětem poplatku není:   

Přijetí žádosti o provedení změny podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo 
provozu na úrovni prvovýroby. 

Poznámky   

1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene 
d) nebo e).   

2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle 
položky 22 písmene b) tohoto sazebníku 

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých 
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.  
      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005. 

 

Dále upozorňujeme, že při ztrátě rozhodnutí vydává Oddělení krmiv v Praze fotokopie, zpoplatněné 
podle položky 3 písmene a) sazebníku správních poplatků: 

Za každou započatou stránku 50 Kč. 


