
Sazebník konzulárních poplatků - Březen 2022  Kurz (Kč / GBP) 29,925

Položka Úkon Kč GBP

145 Uzavření manželství před českým ZÚ 5 000 167

146 Přijetí žádosti u českého ZÚ 750 25

147 Vybírání pohledávky, renty apod., úkony v řízení o dědictví

4% z vybrané peněžní částky nebo penežního ocenění dědictví

nejméně 150 5

nejvýše 2 000 67

148 Úschova-peněz,cenných papírů a předmětů,vkladních knížek

0,5% z částky nebo ceny předmětu za každý rok

nejméně 200 7

nejvýše 20 000 668

listin nebo spisů za každý rok 200 7

149 a Sepsání písemností o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod. 600 20

149 b Sepsání plné moci s ověřením podpisu 300 10

150 a Ověření podpisu na listině i stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní

za každý podpis 250 8

150 b Ověření podpisu na listině i stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní

pro zápis matriční události v cizině do zvlášní matriky v Brně 125 4

150 c Ověření razítek a podpisů /superlegalizace/ 600 20

150 d Ověření razítek a podpisů /superlegalizace/pro zvláštní matriku v Brně 300 10

150 e Ověření razítek a podpisů na ČR dokladech nebo listinách a ověření 

listiny (apostila) určených k použití v cizině 100 3

151 a Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou 300 10

151 b Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou jde-li o doklad

určený pro zápis matriční události v cizině do zvláštní matriky v Brně 150 5

151 c Ověření správnosti předloženého překladu 300 10

151 d Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis

matriční události v cizině do zvláštní matriky v Brně 150 5

Pozn. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku A4 a menší

151 e Elektronická konverze za stránku 100 3

151 e ZDAR Elektronická konverze - úkon z moci úřední, např. volby

151 g Opětovné vydání přístupových údajů k Datové schránce / Změna hesla 600 20

151 g ZDAR Opětovné vydání přístupových úřajů k DS

151 f Elektronická konverze za stránku do listinné podoby 100 3

152 Vyhotovení překladu spisového materiálu

152 a do jazyka českého za každou i započatou stránku 600 20

152 b z jazyka českého za každou započatou stránku 650 22

152 c z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou strán. 1000 33

152 d z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových

jazyků za každou i započatou stránku 900 30

Pozn. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku A4 a menší

153 a Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu 300 10

153 b Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření 700 23

Pozn. Poplatek se nevybere při prvním vystavení RL, OL, UL 

3 b Vydání osvědčení o rodném čísle 100 3

154 a Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizo-

jazyčného nebo na dřívější příjmení 100 3

154 b jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 33

Pozn. Osvobození od poplatku viz. sazebník konzulárních poplatků

155 a Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků

evidencí, listin nebo spisů (za každou započatou stránku) 150 5
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za každou i započatou stránku je-li pořizována na kopírce nebo tisk PC 15

Pozn.: poplatek se vybírá za každou i započatou stránku A4 a menší

155 b Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

 -  za první stránku 300 10

 -  za každou další i započatou stránku 150 5

156 Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500 17

157 a Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 1200 40

   - osobám mladším 15 let 400 13

157 b Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo

náhradního cestovního dokladu EU 400 13

157 c Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu 150 5

157 d Vystavení prův. Listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka 200 7

Pozn. Osvobození od poplatku viz sazebník konzulárních poplatků

158 a Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob 150 5

Pozn. Poplatek se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé

osobě  v něm uvedené.

158 b Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 300 10

159 a Vydání osvědčení o českém státním občanství 300 10

159 b
Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle par. 31, 

32, 35 a 36 zákona o státním občanství České Republiky 500 17

160 Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo tranzit zbraně 800 27

Pozn. Osvobození od poplatku viz. sazebník konzulárních poplatků

161 Potvrzení námořního protestu 600 20

162 a Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu 2500 84

162 b Přijetí žádosti o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 7

162 c Přijetí žádosti o vydání zam. karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za 5000 167

účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci (modrá karta)

163 Přijetí žádosti o zápis matr. události v cizině do zvl. Matriky v Brně 200 7

Pozn. Osvobození od poplatku viz sazebník konzulárních poplatků
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