ověření podpisu nebo kopie listiny
Vidimací (ověření listiny)

se ověruje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou

Lega|izací(ověření podpisu) se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující listinou vlastnoručně
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace se neprovede ($ 9 zákona o ověřování):
-je-li listinou,zníŽ jepŤedložená listina poŤízena,listina, jejížjedinečnost nelze vidimovanou
listinou nahradit, zejména občanský prtlkaz, cestovní doklad, zbtojní pas, řidičský prttkaz, vojenská
kníŽka, služebníprtlkaz,prtlkaz o povolení k pobýu ctzínce, rybářský lístek, lovecký lístek nebo
jiný průkaz, vkladní knížka,šek, směnka nebo jiný cenný papír,los, sázenka, protest směnky,
geometrický plan' rys nebo technická kresba
-je-li listina, z nižje předloŽená listina poŤizena, psána v jiném než českémnebo slovenském jazyce
a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně
ověřeném překladu do jazyka českého.To neplatí, byla-li kopie listina poŤízena ověřující osobou na
kopírovacím zaŤízení'a to na náklady žadateIe.
-je-li předloŽená listina , zníŽje vidimovaná listina poŤízena, opatřena zajišt'ovacím prvkem, jenž je
součástí právního významu této listiny, např. hologram. To neplatí, je_li kopie listiny poŤízena
ověřující osobou na kopírovacím stroji, a to na naáklady žadatele
-je-li předložená listina jiŽ ověřenou vidimovanou listinou, v jejížověřovací doloŽce je uveden údaj
o tom, žebylapoÍízenaz vidimované listiny, která obsahovala viditelný zajtt'ovací prvek
-je-li listina opatřena plastickým razítkem či plastickým textem
-jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její
důvěrohodnost
-jestliŽe se předloŽená listina neshodne s listinou, znížbylapořizena
není-li zpŤedloženélistiny patrné, zda sejedná o:
-prvopis
-jiŽ ověřenou vidimovanou listinu
-opis, nebo kopii ze spisu
-stejnopis písemnéhovyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede (dle $ 10 odst. 4 a $ 13 zák. o ověřování)
-je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném, neŽ českémnebo slovenském jazyce a
není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do českéhojazyka
-j de-li o Iegalizaci podpisu ověřuj ícíosoby, která legali zact pt ov ádí
-je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
-jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje Žádný text

Co musíte předložit?
-občanský průkaz nebo cestovní doklad,jde-li o státního občana ČR
-průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo prflkaz totoŽnosti občana členskéhostátu
Evropské unie, jde-li o cizince
-prtlkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podal a žádost o udělení
mezinárodní ochrany
-průkaz povolení pobyu azylanta,jde-li o osobu, které byl udělem azyl
-prtlkazžadatele o udělení dočasnéochrany, jde-li o osobu, kterápodalažádosto udělení dočasné
ochrany

-průkaz cizince používajícíhodočasnéochrany,jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

I

Správní poplatky:
-zavidimacikaždé stránky vidimované listiny činí30,-Kč
-zalegaIizaci každéhopodpisu na listině činí30,-Kč
Dalšíúčatníci:
NemůŽe-li žadatel čístnebo psát, provede se legaliZace zaúčastidvou svědků. Účast dvou svědků
se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůŽe čístnebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s
pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je
schopen vlastnoručně listinu podepsat.

