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PLATNÁ ZNĚNÍ NAVRŽENÝMI NOVELAMI DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONŮ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

K ČÁSTI DRUHÉ 

Platné znění položky 95 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění zákona č. 297/2008 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

Položka 95 

Přijetí žádosti nebo návrhu56) 

  a)   o   povolení   nebo   dočasné   povolení   k   uvedení  

     biocidního   přípravku   na   trh   pro   jeden   typ 

     biocidního   přípravku                               Kč     200  000 

  b)   o   povolení   nebo   dočasné   povolení   uvedení  

     biocidního   přípravku   s   nízkým   rizikem   nebo 

     rámcovým   složením   na   trh   pro   jeden   typ  

     biocidního   přípravku                               Kč      75  000 

  c)   o   povolení   nebo   dočasné   povolení   uvedení  

     biocidního   přípravku,   biocidního   přípravku 

     s   nízkým   rizikem   nebo   rámcovým   složením  

     na   trh   pro   každý   další   typ   biocidního  

     přípravku                                           Kč      15   000      

  d)   o   změnu   povolení   uvedení   biocidního  

     přípravku,   biocidního   přípravku   s   nízkým 

     rizikem   nebo   rámcovým   složením   na   trh,  

     prodloužení   platnosti   povolení   nebo  

     jeho   obnovení                                      Kč      55  000 

  e)   o   povolení   uvedení   na   trh   biocidního  

     přípravku,   biocidního   přípravku   s   nízkým  

     rizikem   nebo   rámcovým   složením,   který  

     byl   již   povolen   v   jiném   členském   státě  

     Evropských   společenství   (na   základě  

     vzájemného   uznávání)                               Kč      40  000 

  f)   na   zařazení   účinné   látky,   účinné   látky  

     s   nízkým   rizikem   nebo   základní   látky  

     biocidních   přípravků   do   seznamu   účinných  

     látek,   seznamu   účinných   látek   s   nízkým  
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     rizikem   nebo   seznamu   základních   látek  

     pro   jeden   typ   biocidního   přípravku                Kč     600  000 

  g)   na   zařazení   účinné   látky,   účinné   látky 

     s   nízkým   rizikem   nebo   základní   látky  

     biocidních   přípravků   do   seznamu   účinných  

     látek,   seznamu   účinných   látek   s   nízkým  

     rizikem   nebo   seznamu   základních   látek  

     pro   každý   další   typ   biocidního   přípravku         Kč      60  000 

h)   na   hodnocení   dokumentace   předložené   za  

     účelem   zařazení   účinné   látky,   účinné  

     látky   s   nízkým   rizikem   nebo   základní  

     látky   do   seznamu   účinných   látek,   seznamu  

     účinných   látek   s   nízkým   rizikem   nebo  

     seznamu   základních   látek   pro   jeden   typ  

     biocidního   přípravku                               Kč   3   900  000 

 i)   na   hodnocení   dokumentace   předložené   za  

     účelem   zařazení   účinné   látky,   účinné  

     látky   s   nízkým   rizikem   nebo   základní  

     látky   do   seznamu   účinných   látek,   seznamu  

     účinných   látek   s   nízkým   rizikem   nebo  

     seznamu   základních   látek   pro   každý  

     další   typ   biocidního   přípravku                    Kč     390   000 

 

Položka 95 

1. Podání žádosti nebo návrhu o56)  

a) schválení účinné látky pro první typ přípravku Kč 150 000  

b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je 

účinná látka mikroorganismus  

Kč 75 000  

c) schválení účinné látky pro další typ přípravku Kč 75 000  

d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku  Kč 75 000  

e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku  Kč 75 000  

f) povolení biocidního přípravku Kč 30 000  

g) povolení kategorie biocidních přípravků Kč 60 000  

h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

povolování 

Kč 3 000  
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i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným 

postupem 

Kč 6 000  

j) významnou změnu v povolení Kč 12 000  

k) nevýznamnou změnu v povolení Kč 1 800  

l) změnu administrativního charakteru Kč 300  

m) obnovení povolení biocidního přípravku  Kč 22 500  

n) povolení identického biocidního přípravku Kč  5 000  

2.  Podání oznámení 56) 

a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie 

biocidních přípravků 

Kč 5 000  

b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným 

postupem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve 

smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci 

Kč 2 000  

3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení biocidního přípravku, 

kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o 

a) vydání dočasného povolení  Kč 3 000  

b)  provedení srovnávacího posouzení  Kč 15 000  

c)  stanovení maximální limit reziduí Kč 7 500  

4.  Přijetí žádosti56) o 

a) povolení k souběžnému obchodu 

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném 

členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve 

Švýcarské konfederaci 

 
5. Přijetí oznámení56) 

Kč 5 000 

 

Kč 40 000  

o dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky 

v režimu přechodného období 

Kč 1 500 

  

Poznámka 

Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem 

podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká 

republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu. 

 

______________________ 

56) Zákon č. … /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). 
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*** 

 

K ČÁSTI TŘETÍ 

Platné znění § 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

Působnost zákona 

  

(1) Tento zákon se vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi nebo předmětu a směsi. 

  (2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin5) a 

biocidní přípravky6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti 

klasifikace, balení a označování. 

 (2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin5) 

a oznámené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních 

přípravků na trh6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti 

klasifikace, balení a označování. Na povolené biocidní přípravky podle zákona 

upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh6) se z povinností stanovených 

v tomto zákoně vztahují povinnosti klasifikace, balení, označování a oznamovací 

povinnost. 

_______________________ 

5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 

o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 

a 91/414/EHS, v platném znění. 

6) Zákon č. … /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). 
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