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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 14/2019
1. Novela 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
2. Novela vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Částí třetí zákona č. 279/2019 Sb., se s účinností 21. 11. 2019 mění zákon
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“).
Dnem 21. 11. 2019 současně nabývá účinnosti vyhláška č. 280/2019 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“).
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra, jakožto gestor shora uvedených
právních předpisů, k některým nově přijatým ustanovením v novele zákona
o ověřování a vyhlášky vydává i s ohledem na četné dotazy následující informaci.
A. Ustanovení § 11 odst. 2 novely zákona - legalizace podpisu v případě, že
žadatel předloží poslední stranu ze souboru listin (např. pouze poslední
stranu z celkového počtu 5ti stran kupní smlouvy)
Stanovisko MV
Předloží-li žadatel pouze poslední stranu, tj. jednotlivý list, který může tvořit
součást souboru listin, pak nelze žadatele o legalizaci odmítnout, neboť se nejedná
o zákonem taxativně stanovený důvod k odmítnutí (§ 13 zákona o ověřování), a není
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tedy zřejmé, na základě jakého zákonného ustanovení by se provedení legalizace
mělo odmítnout.
Ačkoliv § 11 odst. 2 s účinností od 21. listopadu 2019 zakládá povinnost osob
provádějících legalizaci pevně spojit jednotlivé listy do svazku, zákon o ověřování
nikde nezakládá tomu odpovídající povinnost žadatele předložit všechny jednotlivé
listy, které musí tvořit svazek.
Současně si je třeba uvědomit, že legalizací se nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v listině a že osoba provádějící legalizaci neodpovídá za
obsah listiny.
V návaznosti na shora uvedené doporučujeme, aby v případě provedené
legalizace podpisu na jednotlivém listu (který tvoří součást souboru listin, ale žadatel
předložil pouze jednotlivý list), ověřující osoba písemně poučila žadatele o znění
§ 11 odst. 2 zákona o ověřování. Uvedené poučení bude založeno do příslušného
svazku ověřovací knihy.
B. Příloha č. 8 novely vyhlášky – doplnění údajů ve sloupci č. 8 a č. 10
v tiskopisu ověřovací knihy po novele zákona o ověřování
Stanovisko MV
Novela zákona o ověřování v čl. IV Přechodné ustanovení uvádí, že tiskopisy
ověřovacích knih obsahující údaje podle § 16 odst. 2 zákona o ověřování, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze používat po doplnění všech
údajů, které obsahují tiskopisy ověřovacích knih podle § 16 odst. 2 zákona
o ověřování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona, nejdéle však do
31. prosince 2022. Z důvodu plynulého překlenutí mezidobí využití stávajících
ověřovacích knih s cílem eliminovat administrativní zátěž pro ověřující osoby,
doporučujeme, aby před úvodní list stávajících ověřovacích knih (do vybrání
zásob), byly vlepeny listy uvedené v příloze č. 1 této informace. Tímto „dodatkem“
vlepeným do stávajících ověřovacích knih odpadne pro ověřující osoby doplnění
všech údajů (odkaz na § 16 odst. 2 zákona), které obsahují tiskopisy ověřovacích
knih (ve sloupci č. 8 a 10 podle přílohy č. 8 novely vyhlášky).
C. Rozpor v datech použití ověřovacích knih a tiskopisů ověřovacích knih
podle novely zákona o ověřování čl. IV Přechodné ustanovení (s lhůtou
do 31. prosince 2022) a novely vyhlášky čl. II Přechodná ustanovení
(s lhůtou do 31. prosince 2023)
Stanovisko MV
S ohledem na vyšší právní sílu zákonného předpisu tj. novely zákona o
ověřování lze s odkazem na čl. IV Přechodné ustanovení tiskopisy ověřovacích knih
obsahující údaje podle § 16 odst. 2 zákona o ověřování, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, používat po doplnění všech údajů, které
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obsahují tiskopisy ověřovacích knih podle § 16 odst. 2 zákona o ověřování, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti zákona, nejdéle však do 31. prosince 2022.
D. Ustanovení § 6b odst. 1 písm. b) novely vyhlášky - samolepící štítek
opatřený pomocí výpočetní techniky je vlepen do přední části tiskopisu
ověřovací knihy a ostatní sloupce v tiskopisu ověřovací knihy tak zůstaly
nevyplněné (neboť všechny povinné údaje zapisované do ověřovací
knihy jsou natištěny na samolepícím štítku)
Stanovisko MV
Oddíly tiskopisu ověřovací knihy, které po provedeném zápisu zůstanou
nevyplněny, ověřující osoba s odkazem na § 6b odst. 4 novely vyhlášky proškrtne.
Doporučujeme proškrtnutí z levého horního rohu do pravého dolního rohu (shodně s
vyhláškou v případech, kdy ověřující osoba proškrtne nepopsané místo na
vidimované listině - odkaz na § 2 odst. 4 vyhlášky), dále viz vzorový zápis v příloze
č. 2 této informace.
E. Ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) novely zákona – předložení řidičského
průkazu (jde-li o legalizaci podpisu na základě žádosti občana ČR,
popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4 zákona
o ověřování, dále jen „žadatel“)
Stanovisko MV
Řidičský průkaz neobsahuje údaj o místu trvalého pobytu/adrese místa pobytu
na území ČR zapisovaný do ověřovací knihy a legalizační doložky. Ustanovení § 18a
odst. 1 a 2 zákona o ověřování upravuje, že pro výkon státní správy na úseku
vidimace a legalizace využívají krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, obecní úřady a újezdní úřady údaje ze základního registru obyvatel
anebo z informačního systému evidence obyvatel. Hospodářská komora a Česká
pošta nemá možnost nahlédnout do těchto informačních systémů a proto údaje o
trvalém pobytu zapíše pouze na základě prohlášení žadatele. Tuto skutečnost
doporučujeme vyznačit do sloupce č. 4 ověřovací knihy (např. "adresa žadatele
zapsána na základě jeho prohlášení"). Vzorový zápis v ověřovací knize viz příloha
č. 3 této informace.
F. Postup při zjištění chybného údaje v ověřovací doložce po uzavření
zápisu v ověřovací knize
Stanovisko MV
V případě zjištění chybného údaje v ověřovací doložce po uzavření vidimace
nebo legalizace se použije analogicky § 6c odst. 1 novely vyhlášky, není-li možné
listinu opatřit novou ověřovací doložkou.
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G. Uvádění údajů v ověřovací knize ve sloupci č. 8 s odkazem na
§ 8 písm. c), d), e) a f) zákona o ověřování – konkrétně uvádění údaje ve
sloupci č. 8 o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena,
obsahuje viditelný zajišťovací prvek (tj. údaj podle § 8 písm. f) zákona
o ověřování) anebo neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.
Stanovisko MV
Ověřovací doložka podle § 8 písm. f) zákona o ověřování obsahuje údaj
o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný
zajišťovací prvek. Shodně tento údaj bude od účinnosti novely zákona o ověřování
uveden v ověřovací knize ve sloupci č. 8. V případě, že předložená listina, ze které je
vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, se tento údaj
ve sloupci č. 8 ověřovací knihy rovněž poznamená. Na podporu uvedeného závěru
poukazujeme na shodu zápisu v ověřovací knize s údaji poznamenanými v ověřovací
doložce při provádění vidimace. Vzor ověřovací doložky pro vidimaci viz příloha č. 2
vyhlášky - Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/ neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.
Na závěr dále uvádíme, že základní identifikační údaje osob uvedených
v příloze č. 2 a 3 jsou fiktivní.
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. Václav Henych
ředitel odboru
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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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