Pomůcka pro ověřující osoby Libereckého kraje

KÚ LK, OMSO, 6. 11. 2019, zprac.: Ježková

Výňatek
Vyhlášky č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
ve znění pozdějších předpisů po novele vyhláškou č. 208/2019 Sb. (účinnost od 21. 11. 2019)
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen
"zákon"):
§1
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
§2
Vyznačení vidimace
(1) Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li
ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím,
které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního
razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této
vyhlášce.
(2) Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se
ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem
uvedeným v odstavci 1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část
otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.
(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu
popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého
horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je
vidimována. Není-li dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky na straně listu, která je
vidimována, vyznačí se ověřovací doložka na druhou stranu každého listu shora, pokud tyto nejsou
pevně spojeny do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.
(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované
listině a textem uvedeným na této vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto
vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.
(5) Je-li předloženou listinou výstup z autorizované konverze dokumentů provedené
automatizovaně a skládá-li se vidimovaná listina z více listů, spojí ověřující osoba všechny listy
vidimované listiny pevně do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.
§3
Vyznačení legalizace
(1) Legalizace se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou ověřovací doložky. Vzory
ověřovací doložky jsou stanoveny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
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(2) Jestliže se soubor listin při legalizaci pevně spojuje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí.
Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna
na listině.
(3) Není-li na listině, na které je legalizován podpis, dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky,
vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s listinou způsobem
uvedeným v odstavci 2.
§4
Osvědčení o zkoušce
Vzor osvědčení, kterým se prokazuje složení zkoušky podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona, je stanoven
v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§5
Ověřovací doložky
(1) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou
a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou, nebo
b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 8 zákona. Výtisk
je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se
nalepí na vidimovanou listinu a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního
razítka je otištěna na vidimované listině a část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku.
Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s vidimovanou listinou
způsobem uvedeným v § 2 odst. 2, nebo
c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 8
zákona ověřující osobou.
(2) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou
a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou, nebo
b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 12 zákona. Výtisk
je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se
nalepí na listinu, na které je podpis legalizován, a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část
otisku úředního razítka je otištěna na listině, na které je podpis legalizován, a část otisku úředního
razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně
spojí s listinou, na které je podpis legalizován, způsobem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2, nebo
c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 12
zákona ověřující osobou.
(3) Ověřovací doložka se opatří otiskem jmenovky ověřující osoby, anebo ručním vypsáním jména,
případně jmen a příjmení hůlkovým písmem, není-li jméno, případně jména, a příjmení součástí
výtisku vyhotoveného pomocí výpočetní techniky, jejím podpisem a úředním razítkem.
(4) Ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby nezasahovala do jejího obsahu.
(5) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací doložce před uzavřením vidimace nebo
legalizace se použije obdobně § 6c odst. 1, není-li možné listinu opatřit novou ověřovací
doložkou.
§6
Vzor ověřovací knihy
Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(1) Vzor úvodního listu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) Vzor listu podpisových vzorů je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(3) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
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§ 6a
Označení ověřovací knihy
(1) Ověřovací kniha má na přední straně vazby vyznačen název "Ověřovací kniha".
(2) Vede-li úřad paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek
ověřovací knihy na přední straně vazby a na úvodním listu tak, aby jednotlivé svazky
byly vzájemně odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla
vidimace nebo legalizace v ověřovací doložce.
§ 6b
Provádění zápisů do ověřovací knihy
(1) Zápis do ověřovací knihy provádí ověřující osoba formou
a) ručního vypsání předepsaných oddílů tiskopisu ověřovací knihy, nebo
b) nalepení samolepícího štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky do tiskopisu
ověřovací knihy; žadatel o legalizaci, svědek a ověřující osoby se na štítek
nepodepisují.
(2) Není-li z listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis, zřejmé, o
jaký druh listiny se jedná, zapíše ověřující osoba tento údaj do příslušného oddílu
ověřovací knihy na základě prohlášení žadatele a do tohoto oddílu zároveň připojí
poznámku o tom, že údaj byl vyplněn na základě prohlášení žadatele.
(3) Zápis v ověřovací knize se považuje za uzavřený okamžikem vyhotovení podpisu
ověřující osoby do příslušného oddílu.
(4) Oddíly tiskopisu ověřovací knihy, které po provedeném zápisu zůstanou nevyplněny,
ověřující osoba proškrtne.
§ 6c
Provádění oprav v ověřovací knize
(1) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací knize při provádění zápisu ověřující
osoba tento údaj přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, vyznačí správný údaj a k provedené
opravě připojí doložku "opr.", případně "opravil/a", dále k opravě připojí svůj podpis,
datum a otisk úředního razítka.
(2) Dosud neuzavřený zápis v ověřovací knize lze zrušit přeškrtnutím tak, aby původní
zápis zůstal čitelný. O zrušení zápisu se do ověřovací knihy uvede poznámka s udáním
důvodu zrušení zápisu, k níž ověřující osoba připojí svůj podpis, datum a otisk úředního
razítka.
(3) Pořadové číslo zrušeného zápisu se použije pro následující zápis v ověřovací knize.
§ 6d
Použití zkratek
Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu
úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jména, příjmení, názvy
ulic a názvy obcí.
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§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Ministr: Mgr. Bublan v. r.

Příloha 2
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy .....................................
(název úřadu)
poř. č. vidimace .............
tento/tato
úplný/á* částečný/á* opis*/kopie*,
obsahující .......... stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato
listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahujícím ................... stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje*
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.
V ..................... .......... dne .........................
.................................................................
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
* Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

VZOR ÚVODNÍHO LISTU OVĚŘOVACÍ KNIHY

OVĚŘOVACÍ KNIHA
Ověřovací knihu vede:
___________________________________________________
(název úřadu)

Označení ověřovací knihy:
__________________
(vyplní se, vede-li úřad souběžně více
než jeden svazek ověřovací knihy)

Počet tiskopisů ověřovací knihy:
_________________

Ověřovací kniha je vedena za období:
___________________________________________________
(datum prvního a posledního zápisu v ověřovací knize)

Pomůcka pro ověřující osoby Libereckého kraje

KÚ LK, OMSO, 6. 11. 2019, zprac.: Ježková

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

VZOR LISTU PODPISOVÝCH VZORŮ

Jméno, popř. jména, a příjmení Podpisový vzor
ověřující osoby

Datum vzniku a zániku
oprávnění k provádění
vidimace a legalizace, popř.
datum aktualizace
podpisového vzoru téže
ověřující osoby

Příloha č. 6 8 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY

1
Pořadové číslo

2
Datum
provedení
vidimace nebo
legalizace

3
Jméno/a a
příjmení, datum
a místo
narození
žadatele,
popřípadě
svědků (jde-li o
legalizaci)

4
Adresa
trvalého
pobytu nebo
adresa místa
pobytu na
území České
republiky anebo
adresa bydliště
mimo
území České
republiky
žadatele,
popřípadě
svědků
(jde-li o
legalizaci)

5
Druh a číslo
dokladu, na
základě kterého
byly zjištěny
údaje uvedené
ve sloupci 3 až 4

6
Podpis osoby,
jejíž podpis je
legalizován,
popřípadě
podpis svědků
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7
Listina byla u
úřadu
vlastnoručně
podepsána

Podpis na
listině byl uznán
za vlastní

8
Vidimovaná
listina doslovně
souhlasí
s listinou, z níž
byla pořízena
(§ 8 písm.
c)zákona o
ověřování)
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9
Označení druhu
listiny, která je
vidimována,
nebo na které
je legalizován
podpis

Vidimovaná
listina se
doslova
shoduje
s listinou, z níž
byla pořízena

10
Údaj o uhrazení
správního
poplatku
(uvedení výše
poplatku a
č. dokladu,
kterým byl
uhrazen) nebo
údaj o
osvobození od
správního
poplatku
s odkazem na
právní předpis

11
Podpis ověřující
osoby

údaj podle § 8
písm. c), d), e) a
f) zákona o
ověřování

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ověřovací knihy, které mají na přední straně vazby vyznačen jiný název než název uvedený
v § 6a odst. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023.
2. Ověřovací knihy, které neobsahují úvodní list a list podpisových vzorů v souladu s
přílohami č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023, pokud v nich byly doplněny údaje podle příloh
č. 6 a 7 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Ověřovací doložky podle vzoru v příloze č. 2 vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2023 za
předpokladu, že v ověřovací doložce pro vidimaci bude přeškrtnuta věta ", jenž je součástí
obsahu právního významu této listiny".

