Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění
Občanství
(položka 8)
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč 100
b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství - Kč 100
c) Udělení státního občanství České republiky - Kč 10 000
Předmětem poplatku není
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského
průkazu.
Zmocnění
Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle
písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.
Pracovní povolení
(položka 9)
Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci - Kč 500
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci - Kč 250
Cestovní doklady vydané Českou republikou
(položka 115)
Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro
cizince na základě mezinárodní smlouvy (cestovní doklad azylanta) - Kč 200
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - Kč 600
- cizincům mladším 15 let - Kč 100
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou
na základě mezinárodní smlouvy (cestovní doklad azylanta)
Povolení k pobytu
(položka 116)
a) Povolení k pobytu cizinci - Kč 1 000
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let - Kč 500

c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území - Kč 200
d) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu - Kč 1 000
e) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu - Kč 500
f) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území - Kč 200
g) Změna v průkazu o povolení k pobytu - Kč 300 za každou změnu
h) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo
odcizený - Kč 1 000
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo
odcizený - Kč 100
j) Přidělení rodného čísla cizinci - Kč 1 000
k) Vydání průkazu o povolení k pobytu - Kč 500
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a), b), d), e) a g) této položky je osvobozen občan členského státu
Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo
občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i
jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na
rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí
s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské
unie.
2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců
(326/1999 Sb.), a od poplatku podle písmen d), g) a j) cizinec, kterému již takové povolení bylo
vydáno.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince,
kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k
trvalému pobytu na území České republiky.
2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České
republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o občana členského státu Evropské unie,
o občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími a jejich rodinné
příslušníky bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá

i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem
strpění pobytu na území.
2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí
povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.
3. Poplatek podle písmene k) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana
členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském
prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými
společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno
povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto
osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.
Žádosti o víza nebo o jejich prodloužení podané na území České republiky
(položka 117A)
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C - Kč 1 000
- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C - Kč 300
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky - EUR 60
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum - Kč 300
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů - Kč 1 000
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza - Kč 300
f) Ověření pozvání cizince do České republiky - Kč 300
Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku
podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro
cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu (325/1999 Sb.)
c) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu
nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo
Parlamentu České republiky,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o
rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán
Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky,
studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia
nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
f) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o
výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění
vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č.
2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro
krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za
účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění:
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto
opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky,
jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z
dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v
souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza
na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké
tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných
cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány
cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla
přijata žádost o vízum.
Žádosti o víza podané na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí
(položka 144 A)
1. Přijetí žádosti o udělení
a) letištního víza - vízum typu A - EUR 60
b) průjezdního víza - vízum typu B - EUR 60
c) víza k pobytu do 90 dnů - vízum typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců) - EUR 60
d) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D - Kč 2 500

e) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D+C - Kč 2 800
2. Přijetí žádosti o udělení víza s omezenou územní platností - vízum typu B a C - EUR 60
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu
Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru
anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími,
a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
3. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických,
služebních, úředních a zvláštních pasů.
4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a
doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti
vzdělávání.
5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří
cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v
doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění
vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích
zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění
1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od
vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů,
zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z
humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z
dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v
souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
Žádosti o povolení k pobytu a další žádosti podané na zastupitelských úřadech České
republiky v zahraničí
(položka 162)
Přijetí žádosti
a) o vydání povolení k pobytu - Kč 500
b) o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve
zvláštních případech (zelená karta) - Kč 1 000

c) o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému
bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve
zvláštních případech (zelená karta) - Kč 1 000
d) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů - Kč 200
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie,
který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán
mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k
dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

