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Nabídka možnosti úhrady správních poplatků prostřednictvím inkasa
Vážená paní inženýrko/Vážený pane inženýre,
Katastrální úřad pro Zlínský kraj si Vám touto cestou dovoluje nabídnout možnost úhrady
správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím
inkasa.
Předpoklady pro realizaci tohoto způsobu úhrady správních poplatků jsou následující:
Základním předpokladem pro provádění úhrady správního poplatku za přijetí žádosti o
potvrzení geometrického plánu inkasem je uzavření smlouvy o inkasu mezi Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj na straně jedné a úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
(dále jen: „ÚOZI“), jako poplatníkem, na straně druhé. Smlouva o inkasu uzavřená
s Katastrálním úřadem pro Zlínský je závazná pro všechna katastrální pracoviště
vykonávající jeho působnost. Tato smlouva musí zejména obsahovat označení katastrálního
úřadu a označení ÚOZI (coby poplatníka), čísla účtů katastrálního úřadu a ÚOZI, limit, do
kterého lze správní poplatky z účtu ÚOZI inkasovat a ustanovení o souhlasu s inkasem. Na
vyžádání Vám vzor této smlouvy poskytneme.
Další podmínkou pro realizaci výše uvedeného způsobu úhrady správního poplatku je, aby
poplatník (ÚOZI), který se rozhodne s Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj uzavřít smlouvu
o inkasu, zároveň podal svolení k inkasu v bance, u které má zřízený účet. Dále je také
třeba, aby ÚOZI v žádostech o potvrzení geometrických plánů vždy vhodným způsobem
uváděl, že úhrada správního poplatku má být v daném případě provedena inkasem, včetně
odkazu na číslo jednací uzavřené smlouvy o inkasu.
V případě Vašeho zájmu o uzavření smlouvy o inkasu, či v případě dotazů k výše
popsanému způsobu úhrady správních poplatků, se prosím obraťte na kontaktní
osobou pověřenou přípravou smluv o inkasu za Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
kterou je Mgr. Eva Kloková - e-mail: eva.klokova@cuzk.cz, tel: 577 577 770.
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