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Informace č. 11/2022

Ověřovací doložka pro vidimaci a legalizaci
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra, jakožto věcný gestor 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), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ověřování“), obdržel v těchto dnech větší počet dotazů –
konkrétně ve věci vyznačení ověřovací doložky na listině formou výtisku opatřeného
pomocí výpočetní techniky, přičemž výtisk je vytištěn na samolepicím štítku pouze
s validními údaji, a dále dotazy ve věci uvedení názvu ověřovací doložky vyznačené
na listině.
Po obdržení stanoviska odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva
vnitra sdělujeme k této věci následující právní názor.
Obsah ověřovacích doložek pro vidimaci a legalizaci je stanoven v § 8 a § 12
zákona o ověřování. Zákon o ověřování v § 15 odst. 3 zmocňuje k vydání
prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), která mj. stanoví vzory
ověřovacích doložek pro vidimaci a legalizaci a způsob označení ověřovací doložky
na listině.
1) Vidimace
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova
shoduje s předloženou listinou. Vidimace se na vidimované listině nebo na listu
pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
Ověřovací doložka pro vidimaci
Obsah ověřovací doložky je taxativně stanoven v § 8 písm. a) – h) zákona
o ověřování; vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky.
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Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou 1:
a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona o ověřování
ověřující osobou,
b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené
v § 8 zákona o ověřování. 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 prováděcí vyhlášky2, nebo
c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů
uvedených v § 8 zákona o ověřování ověřující osobou.
2) Legalizace
Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na
dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní. Legalizace se na listině nebo na
listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
Ověřovací doložka pro legalizaci
Obsah ověřovací doložky je taxativně stanoven v § 12 písm. a) – h) zákona
o ověřování. Vzory ověřovací doložky pro legalizaci jsou stanoveny v příloze č. 3 a 4
prováděcí vyhlášky.
Forma vyznačení ověřovací doložky na listině3 – ověřovací doložka se vyznačí na
listině, na které je legalizován podpis, formou:
a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona o ověřování
ověřující osobou, nebo
b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené
v § 12 zákona o ověřování. Výtisk je vytištěn


na samolepicím štítku, nebo

§ 5 odst. 1 písm. a), b), c) prováděcí vyhlášky.
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 § 2 odst. 1 prováděcí vyhlášky, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran
tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.
3 § 5 odst. 2 písm. a), b), c) prováděcí vyhlášky.
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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 § 3 odst. 2
prováděcí vyhlášky4, nebo
c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů
uvedených v § 12 zákona o ověřování ověřující osobou.
Ze shora uvedeného vyplývá, že ověřovací doložky pro vidimaci a legalizaci musí
obsahovat veškeré náležitosti taxativně stanovené zákonem o ověřování, současně
musí být splněny podmínky pro vyznačení ověřovacích doložek na listině podle § 5
prováděcí vyhlášky a dále musí být ověřovací doložky zcela v souladu se vzory
uvedenými v přílohách č. 2, 3, a 4 citované vyhlášky, a to včetně jejich názvu
(tj. Ověřovací doložka pro vidimaci, Ověřovací doložka pro legalizaci a Ověřovací
doložka pro legalizaci za účasti svědků). Ověřovací doložky musí být po obsahové
stránce jednotné a nelze, aby obsahovaly pouze některé, byť validní, údaje.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny úřady
provádějící vidimaci a legalizaci v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu
hl. m. Prahy.
Dále žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byli seznámeni všichni
zaměstnanci České pošty, s. p. a Hospodářské komory České republiky, provádějící
vidimaci a legalizaci podle zákona o ověřování.

JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
ředitel odboru

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.
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Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy
- Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
- Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
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