Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
1 Identifikační číslo
2 Kód
3 Vidimace a legalizace
4 Základní informace k životní situaci
Úřední ověřování listin a podpisů
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, která předloží listinu k ověření nebo jejíž podpis má být ověřen
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Při ověřování podpisu předloží osoba platný průkaz totožnosti
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobně
8 Na které instituci životní situaci řešit
Matrika a pověření zaměstnanci ÚMČ
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
viz informace bod 8.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný průkaz totožnosti při ověřování podpisu
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou, ověření listin či podpisů se provádí v ověřovací knize
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vidimace – Kč 30,-/1 strana textu, legalizace Kč 30,-/1 podpis v hotovosti, při ověřování
podpisu jsou od správního poplatku osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned, při větším počtu stránek dle domluvy.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst či psát, provede se legalizace za účasti 2 svědků
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Všechny předkládané doklady musí být v originálu nebo úředně ověřené kopii
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Není

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. 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), vyhl. č. 36/2006 Sb. o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o
ověřování
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou stanoveny
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy
Lze ověřit osobní doklady, lovecký lístek nebo zbrojní průkaz? Nelze, neboť to citovaný
zákon nedovoluje.
22 Další informace
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z
jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/158/4251_full.html#obsah
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
25 Za správnost popisu odpovídá útvar ÚMČ Brno-Ořešín, SÚ
26 Kontaktní osoba
Ing. Soňa Dvořáková, stavebni@oresin.brno.cz, 728 615 196
Ing. Vlasta Kalinová, tajemnik@oresin.brno.cz, 725 914 712

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 26. 7. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován 26. 7. 2017
29 Datum konce platnosti popisu do vydání novely cit. zákona
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

