*MVCRX06I2G1K*
MVCRX06I2G1K
prvotní identifikátor

odbor všeobecné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV-2222-11/VS-2022
Praha 22. června 2022
Počet listů: 7
Přílohy: 1/1
Rozeslat dle rozdělovníku
Informace č. 10/2022
Aktuální otázky na úseku matrik a ověřování
1) Vidimace a legalizace
Částí třetí zákona č. 279/2019 Sb., se s účinností od 21. listopadu 2019 změnil
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. listopadu 2019 současně nabyla účinnosti vyhláška č. 280/2019 Sb.,
kterou se měnila 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“).
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra, jakožto gestor shora uvedených
právních předpisů, k některým nově přijatým ustanovením v zákoně o ověřování
a v prováděcí vyhlášce účinným od 21. listopadu 2019 vydal Informaci č. 14/2019.
V této informaci v bodě C. byla řešena otázka rozporu v datech použití ověřovacích
knih a tiskopisů ověřovacích knih podle shora uvedené novely zákona o ověřování dle
čl. IV Přechodné ustanovení s lhůtou do 31. prosince 2022 a shora uvedené novely
prováděcí vyhlášky dle čl. II Přechodná ustanovení s lhůtou do 31. prosince 2023.
Ze stanoviska Ministerstva vnitra vyplynulo, že s ohledem na vyšší právní sílu
zákonného předpisu, tj. zákona o ověřování, lze s odkazem na čl. IV Přechodné
ustanovení tiskopisy ověřovacích knih obsahující údaje podle § 16 odst. 2 zákona
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o ověřování, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 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 bylo
doporučeno vlepení listů (dodatků) před úvodní list stávajících ověřovacích knih
(do vybrání zásob) uvedených v příloze č. 1 Informace č. 14/2019.
Částí sto dvacátou zákona č. 261/2021 Sb. a zákonem č. 12/2020 Sb. se
s účinností od 1. července 2022 mění zákon o ověřování. Dnem 1. července 2022 také
nabývá účinnosti vyhláška č. 154/2022 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška.
S odkazem na Přechodné ustanovení čl. II vyhlášky č. 154/2022 Sb. lze ověřovací
knihy vedené k 1. červenci 2022 používat do 31. prosince 2023, pokud v nich budou
vyznačeny změny podle čI. I bodů 10 a 11 této vyhlášky.
Čl. I body 10 a 11 vyhlášky č. 154/2022 Sb.:
 V příloze č. 8 nadpis sloupce 7 v pravé části zní: „Podpis na dokumentu byl
uznán za vlastní“.


V příloze č. 8 nadpis sloupce 9 zní: „Označení druhu dokumentu, který je
vidimován nebo na kterém je legalizován podpis“.

A. Použití ověřovacích knih
Po účinnosti novely zákona o ověřování a prováděcí vyhlášky s účinností od
1. července 2022:
1. Stávající ověřovací knihy, které obsahují vlepené listy (dodatky) v duchu shora
uvedené Informace Ministerstva vnitra č. 14/2019 přílohy č. 1, lze používat,
pokud v nich budou vyznačeny změny podle čI. I bodů 10 a 11 vyhlášky
č.154/2022 Sb. účinné od 1. července 2022, a to do 31. prosince 2022. Opět
doporučujeme vlepení dalšího dodatku ve smyslu změn uvedených ve vyhlášce
č. 154/2022 Sb.
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Obsah textu vlepeného dodatku (vzor):
Dnem 1. července 2022 nabývá účinnosti vyhláška č. 154/2022 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, a kterou se nově stanoví sloupce 7 a 9
tiskopisu ověřovací knihy.
Ověřovací knihu s tiskopisem ověřovací knihy v souladu s citovaným právním
předpisem lze používat nejdéle do 31. prosince 2023 (čl. II, Přechodné ustanovení
vyhlášky č. 154/2022 Sb.).
TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY
7
Listina byla
u úřadu
vlastnoručně
podepsána

Podpis na
dokumentu
byl uznán
za vlastní

8
Vidimovaná
listina se
doslova
shoduje
s listinou,
z níž byla
pořízena
[údaj podle
§ 8 písm.
c), d), e) a
f) zákona o
ověřování]

9
Označení
druhu
dokumentu,
který je
vidimován
nebo na
kterém je
legalizován
podpis

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

2. Stávající ověřovací knihy, ve kterých jsou již promítnuty změny zákona
o ověřování a prováděcí vyhlášky účinné od 21. listopadu 2019 tzn., že
ověřovací kniha již neobsahuje vlepené listy (dodatky) a změny jsou již v tištěné
podobě z tiskárny Ministerstva vnitra], lze používat do 31. prosince 2023,
pokud v nich budou vyznačeny změny podle čI. I bodů 10 a 11 vyhlášky
č. 154/2022 Sb. účinné od 1. července 2022. Opět doporučujeme vlepení
dodatku ve smyslu změn uvedených ve vyhlášce č. 154/2022 Sb.
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Vzor „dodatku“, který lze využít pro vlepení do stávající ověřovací knihy, vizte příloha
č. 1 Informace 10/2022.
B. Ověřovací doložka pro legalizaci
Ověřovací doložka pro legalizaci musí mít obsahové náležitosti dle příloh č. 3 a 4
vyhlášky č. 154/2022 Sb., účinné od 1. července 2022, neboť v této vyhlášce nejsou
uvedena žádná přechodná ustanovení.
Vzor ověřovací doložky pro legalizaci stanovený v příloze č. 3 se změnami účinnými
od 1. července 2022 (stejné změny budou i ve vzoru ověřovací doložky stanovené
v příloze č. 4 prováděcí vyhlášky):
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy ………..............................
(název úřadu)
poř. č. legalizace ………....................
vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní* - uznal elektronický podpis
na elektronickém dokumentu za vlastní*
……………………………………………………...............................................................
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
…………………………………………………………………………………………………
adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky*adresa bydliště mimo území České republiky
………………………………………………………………………………………………….
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověřovací doložce
V …………..........dne ………………………..
………………………………………………………………..
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
(nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby*- Kvalifikovaný elektronický
podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*
*Nehodící se škrtněte
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C. Správní poplatky za eLegalizaci
Dle ustanovení čl. 11 odst. 5 usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění, lze
daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona. Správní poplatky hrazené
v souvislosti s legalizací jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o správních poplatcích“),
a to konkrétně v položce 5 písm. a) sazebníku, který je přílohou zákona o správních
poplatcích. Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
se vybírá 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka.
Vzhledem k tomu, že novela zákona o ověřování rozlišuje pojem



dokument - s odkazem na novelu zákona o ověřování může být dokument
v listinné nebo elektronické podobě a
listina - listina pro účely zákona o ověřování je jen v papírové podobě,

je z tohoto důvodu vybírání správních poplatků omezeno pouze za legalizaci listin,
resp. podpisů na listinách v papírové podobě, a to s ohledem na podporu digitalizace
veřejné správy.
2) Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 261/2021 Sb., se s účinností od 1. ledna 2022 změnil zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“). Konkrétně
v ustanovení § 30 odst. 1 tohoto zákona je s účinností od 1. ledna 2022 uvedeno,
že konverzi na žádost provádí fyzická osoba, která složila zkoušku; složení zkoušky
se nevyžaduje, splňuje-li fyzická osoba požadavky pro provádění vidimace
a legalizace s odkazem na zákon o ověřování.
Dle čl. CXLIII Přechodná ustanovení odst. 6. zákona č. 261/2021 Sb., platí, že
osoba, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění
účinném od 1. ledna 2022, a která není osobou provádějící autorizovanou konverzi
dokumentů na žádost u držitele poštovní licence, Hospodářské komory České
republiky nebo osoby, které byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu
působnosti kontaktního místa veřejné správy, může provádět autorizovanou konverzi
dokumentů na žádost do 31. prosince 2022.
S ohledem na shora uvedené úředníci a zaměstnanci Hospodářské komory
a držitele poštovní licence, kteří budou provádět zkoušku podle zákona o ověřování
srov. § 14 a § 14a zákona o ověřování], budou prokazovat základní orientaci
v ustanoveních zákona č. 300/2008 Sb. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona
č. 300/2008 Sb. se složení zkoušky nevyžaduje, splňuje-li fyzická osoba požadavky
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pro provádění vidimace a legalizace. Z uvedeného důvodu by měly být základní
znalosti problematiky autorizované konverze zařazeny i do ověřování znalostí
při prokázání zvláštní oborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě
matrik a státního občanství1, odborné způsobilosti matrikáře podle zákona
o matrikách2 a ověřování odborné způsobilosti podle zákona o ověřování 3. Návrhy
nových kontrolních otázek – základní orientace ze zákona č. 300/2008 Sb. budou
Ministerstvem vnitra rozeslány.
V této souvislosti dále doplňujeme, že se v současné době připravuje novela
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 21. června 2006, č. j. VS-28/60/2-2006
k jednotnému postupu ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu s tím, že se konkrétně
v dosavadním čl. 3 odst. 2 rozšíří okruh zákonů, ve kterých musí být uchazeč
orientován.
3) Zákon Lex Ukrajina II
Dne 28. května 2022 nabyl účinnosti zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace (dále též „Lex Ukrajina II“). V této souvislosti odbor všeobecné správy
Ministerstva vnitra vydal Informaci č. 7/2022 ve věci zmocnění k upuštění od vybrání
správního poplatku podle zákona o správních poplatcích od fyzické osoby, která
vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt
na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.
K této Informaci doplňujeme následující.
Ustanovení § 4 Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které
vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona o správních poplatcích
k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo
pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny
vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Uvedená právní úprava umožňuje správnímu
úřadu upustit od vybrání správních poplatků od fyzických osob, na které dopadly
následky válečného konfliktu na území Ukrajiny. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu
vyplývá, že se nejedná o plošné upuštění od výběru všech správních poplatků, nýbrž
pouze u těch, u kterých to při posouzení aktuální situace a nezbytnosti příslušný
správní úřad uzná za vhodné.

§ 1 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků.
2 § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
3 § 14 a 14a zákona o ověřování.
1

6

Ministerstvo vnitra s odkazem na zákon Lex Ukrajina II ve své Informaci
č. 7/2022 doporučilo upuštění od vybrání správních poplatků (včetně vrácení již
vybraných poplatků) vyměřených podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku
správních poplatků dle zákona o správních poplatcích.
Nicméně lze konstatovat, že každý správní orgán veřejné moci může
samostatně při posouzení aktuální informace a nezbytnosti (např. při větší koncentraci
fyzických osob v dané obci, které disponují minimálními finančními prostředky
a s ohledem na jejich osobní, psychické a majetkové poměry, které vedou
k výraznému snížení jejich platebních schopností), upustit od vybrání správních
poplatků i dle jiných položek uvedených v sazebníku správních poplatků, který je
přílohou zákona o správních poplatcích např. dle položky 4 a 5, nebo položky 3 písm.
b) aj.].
Samozřejmě i v těchto případech bude platit, že správní úřad musí oznámit na
své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, na které druhy správních
poplatků, případně za jakých podmínek, bude zmocnění k upuštění od vybrání
a zmocnění k vrácení správních poplatků využito.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.
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
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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