
1 SGD = 16.012 CZK 1 EUR = 1.4679 SGD

CZK EUR SGD SGD

150a 250 CZK 16 SGD

151a 300 CZK 19 SGD

151b 150 CZK 9 SGD

151c 300 CZK 19 SGD

151d 150 CZK 9 SGD

150e 300 CZK 19 SGD

159a 300 CZK 19 SGD

159b 500 CZK 31 SGD

163 200 CZK 12 SGD

153a 300 CZK 19 SGD

157a 1,200 CZK 75 SGD

157a 400 CZK 25 SGD

157b 400 CZK 25 SGD

162b 200 CZK 12 SGD

CZK EUR SGD

144a 80 EUR 117 SGD

144a 40 EUR 59 SGD

144a 0 EUR 0 SGD

144b 35 EUR 51 SGD

144c 60 EUR 88 SGD

144A 2,500 CZK 156 SGD

144B 5,000 CZK 312 SGD

162a 2,500 CZK 156 SGD

162c 5,000 CZK 312 SGD

ověření správnosti překladu (za každou stranu) 

translation notarization (per each page)

entry of a life event into the Special Vital Records Office in Brno
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ověření podpisu 

signature notarization

ověření kopie (za každou stranu) 

copy notarization (per each page)

česká apostila na český dokument 

translation notarization for Special Vitals Record Office in Brno (per each page)

Czech apostille on a Czech public document

vydání osvědčení o státním občanství České republiky 

issuance of the Czech Citizenship Certificate

ověření kopie pro Zvláštní matriku v Brně (za každou stranu) 

copy notarization for Special Vitals Record Office in Brno (per each page)

Konzulární poplatky - Consular Fees

issuance of copy (duplicate) of a Czech Birth/Marriage/Death Certificate

long term visa application - business visa

žádost o krátkodobé vízum (dítě do 6 let / rodinný příslušník občana EU) 

short term visa application (child under age 6 / family member of EU citizen) 

krátkodobé vízum (občan ALB,ARM,AZE,BIH,GEO,MDA,MKD,MNE,SRB,UKR) 

short term visa (citizen of ALB,ARM,AZE,BIH,GEO,MDA,MKD,MNE,SRB,UKR) 

žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza 

vydání biometrického cestovního pasu ČR (osoby starší 15 let) 

Czech biometric passport (persons age 15 and older)

vydání biometrického cestovního pasu ČR (pro mladší 15 let) 

Czech biometric passport (child under age of 15)

přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona 

declaration of the Czech Citizenship under § 31, 32, 35 and 36

zápis do Zvláštní matriky v Brně 

short term visa application (child age 6 - 12)

vydání cestovního průkazu 

emergency travel document

výpis z evidence Rejstříků trestů 

Czech Criminal History Record

Vízové poplatky - Visa Fees
žádost o krátkodobé vízum (osoby starší 12 let) 

short term visa application (persons age 12 and older)

žádost o krátkodobé vízum (dítě 6 - 12 let) 

žádost o povolení k pobytu 

long-term residence permit application

žádost o zaměstnaneckou kartu/ modrá karta 

employee card application/ blue card

request for a review of the visa refusal

žádost o dlouhodobé vízum 

long term visa application

žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání 


