Ceník služeb – odbor vnitřních věcí
Úplný přehled správních poplatků lze najít v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Matrika
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li
3.000,-Kč
trvalý pobyt na území ČR
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž
2.000,-Kč
pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
Vydání povolení uzavřít manželství mimo
1.000,-Kč
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
500,-Kč
k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem
Vydání povolení změny příjmení hanlivého,
100,-Kč
výstředního, směšného, zkomoleného,
cizojazyčného nebo na dřívější příjmení
Vydání povolení změny jména nebo příjmení
1.000,-Kč
v ostatních případech
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
20,-Kč
za každou matriční událost
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo
100,-Kč
úmrtního listu
Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize,
50,-Kč
nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce
listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo
nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis
Vyhledání v matričních knihách, sbírkách listin
200,-Kč
nebo v druhopisech matričních knih vedených
do 31. prosince 1958 za každou i započatou
hodinu
Evidence obyvatel
Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby 50,-Kč
uvedené na jednom přihlašovacím lístku
Podání návrhu na zrušení údaje o místu
100,-Kč
trvalého pobytu občana ČR za každou osobu
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100,-Kč
Ověřování
Ověření každého podpisu na listině (legalizace)
30,-Kč
Ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) za
30,-Kč
každou i započatou stranu
Provedení autorizované konverze dokumentů
30,-Kč
do elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny
Opětovné vydání přístupových údajů k datové
200,-Kč
schránce
Výpis z obchodního, živnostenského,
100,-Kč za první stranu a 50,-Kč za každou další
insolventního rejstříku, z katastru nemovitostí,
započatou stranu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z
bodového hodnocení řidiče, autorizace
kontaktní osoby pro přístup do MA ISOH
Výpis z rejstříku trestů
100,-Kč za celý výpis

