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                                                            Odůvodnění                                                            III. 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení 

 

1.1 Název 

 

Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o bližších podmínkách 

pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti. 

 

1.2 Zhodnocení platného právního stavu 

 

Na základě § 18 odst. 8 zákona č. …/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 

zákonů (zákon o zahraniční službě) je Ministerstvo zahraničních věcí zmocněno stanovit 

vyhláškou postup pro provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a podrobnější 

podmínky pro složení zkoušky konzulárními úředníky, kteří ověřovací činnost vykonávají.  

 

1.3 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Návrh vyhlášky zajistí, že v návaznosti na čl. 5 písm. f) Vídeňské úmluvy o konzulárních 

stycích, sjednané ve Vídni dne 24. dubna 1963, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb., a § 12 odst. 2 

a § 109 zákona o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů budou 

v českém právním řádu podrobněji upraveny předpoklady a postup při provádění ověřovací 

činnosti zastupitelskými úřady, jakož i podmínky pro složení zkoušky konzulárních úředníků, 

kterou budou náležitě ověřeny potřebné kompetence a znalosti kladené na výkon této činnosti. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o zahraniční službě, k jehož 

provedení je navržena, i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. Ministerstvo 

zahraničních věcí je zmocněno k vydání vyhlášky v § 18 odst. 8 zákona o zahraniční službě. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodnocení 

z hlediska zákazu diskriminace, korupčních rizik a dopadů na bezpečnost nebo obranu 

státu 
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Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet.  

 

S ohledem na předmět úpravy návrhu vyhlášky nelze očekávat žádné dopady na 

podnikatelské prostředí České republiky.  

 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani dopady 

na životní prostředí. Předkládaný návrh vyhlášky nevytváří diskriminační prostředí. 

 

S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo možné 

spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční rizika nebo 

rizika bezpečnostní s dopadem na obranu státu. 

 

5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA, schváleného ministrem pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády dne 10. 1. 2017 se k návrhu 

vyhlášky, kterou se stanoví postup pro provádění ověřovací činnosti zastupitelských úřadů 

a bližší podmínky pro složení zkoušky, hodnocení dopadů regulace nezpracovává. 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 a příloze č. 1  

 

Pojem „vidimace“ byl převzat z dosavadní právní úpravy. I když je používání cizích slov 

v návrzích právních předpisů neobvyklé, předkladatel převzal tuto zavedenou terminologii 

i do nového návrhu zákona o zahraniční službě.  

 

Podle zákona o zahraniční službě jsou k provádění vidimace zmocněny zastupitelské 

úřady. Vyznačení vidimace je prováděno formou ověřovací doložky pro vidimaci, která je 

umístěna přímo na vidimované listině. V zájmu sjednocení postupu při provádění vidimace 

zastupitelskými úřady byl stanoven postup a náležitosti, které musí doložka obsahovat. 

 

K § 2 
 

Z dlouholeté praxe zastupitelských úřadů vyplývá potřeba sjednotit předpoklady, 

za kterých lze vidimaci provést. Absence právního základu vedla často k nejednotnému 

výkladu těchto předpokladů. 

 

Upřesňují se i důvody, za kterých lze vidimaci provést. Formulace „jejíž jedinečnost nelze 

vidimovanou listinou nahradit“, převzatá z notářského řádu, umožňuje konzulárnímu 

úředníkovi posoudit další případy, kdy vidimaci neprovede, stejně jako v případě „nebo jiný 

průkaz“. 

 

K § 3 a příloze č. 2 a 3 

 

Pojem „legalizace“ byl převzat z dosavadní právní úpravy. I když je používání cizích slov 

v návrzích právních předpisů neobvyklé, předkladatel převzal tuto zavedenou terminologii 

i do nového návrhu zákona o zahraniční službě. Jedná se o všeobecně známý výraz. 
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Vyznačení legalizace se provádí formou ověřovací doložky pro legalizaci, která je 

umístěna přímo na legalizované listině. Forma a obsah ověřovací doložky jsou závazné pro 

všechny zastupitelské úřady, které legalizaci provádějí. 

 

Určuje se obsah ověřovací doložky, z níž je zejména patrné, kdo o legalizaci žádá, jakým 

dokladem prokazuje svoji totožnost a konstatování, zda listinu před úředníkem podepsal nebo 

zda byl podpis na listině již učiněn a žadatel ho označil za svůj vlastní. 

 

K § 4 

 

Z dlouholeté praxe zastupitelských úřadů vyplývá potřeba sjednotit předpoklady, za 

kterých lze legalizaci provést. Absence právního základu vedla často k nejednotnému výkladu 

těchto podmínek. 

 

Upřesňují se předpoklady, za kterých lze legalizaci provést. Zastupitelský úřad 

neodpovídá za obsah listiny, na které je podpis legalizován.  

 

K § 5 

 

Stanoví se doklady, kterými žadatel o legalizaci může prokázat svoji totožnost. 

 

K § 6 a příloze č. 4 
 

Postup při provádění vyššího ověření cizí veřejné listiny zastupitelskými úřady pro její 

použití v České republice se řídil v dosavadní praxi v zásadě mezinárodní zvyklostí. Existuje 

trvalá potřeba sjednocení praxe zastupitelských úřadů při provádění vyššího ověření cizích 

veřejných listin (superlegalizace). Z tohoto důvodu se určuje obsah ověřovací doložky, z níž 

je zejména patrné, který cizozemský úřad a jeho oprávněný úředník listinu ověřil (zpravidla 

cizozemské ministerstvo zahraničních věcí).  

 

K § 7 
 

Zastupitelský úřad provádí vyšší ověření cizích veřejných listin vydaných ve státě 

působnosti. Vyšší ověření cizí veřejné listiny spočívá v ověření pravosti podpisů a otisků 

úředních razítek a pečetí na této listině podle platných vzorů, které má zastupitelský úřad 

k dispozici. Upřesňují se předpoklady, za kterých lze vyšší ověření cizí veřejné listiny 

provést.  

 

K § 8  
 

V případě, že nelze provést vyšší ověření cizí veřejné listiny (např. z důvodu těžko 

překonatelné překážky k získání ověření ve státě, který listinu vydal), zastupitelský úřad, 

pokud nemá pochybnosti o pravosti cizí veřejné listiny, opatří ji doložkou potvrzující tuto 

skutečnost. Tato doložka se vyznačí přímo na originálu cizí veřejné listiny, případně na 

samostatný list, který pevně spojí s originálem listiny a opatří přelepkou s úředním razítkem. 

Samotnou doložku opatří kulatým razítkem zastupitelského úřadu, datem, jmenovkou 

a podpisem konzulárního úředníka. Vzhledem k výjimečné povaze tohoto úkonu se nevydává 

zvláštní ověřovací doložka. 
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K § 9 a příloze č. 5 
 

Zákon o zahraniční službě nově upravuje i působnost zastupitelských úřadů k ověřování 

a vyhotovování překladů z cizího jazyka do českého jazyka. Samotné vyhotovování překladů 

zastupitelským úřadem se vztahuje zejména na cizí matriční doklady pro použití v České 

republice.  

 

Určuje se obsah ověřovací doložky, z níž je zejména patrný jazyk překládané listiny, zda 

jde o překlad celé listiny nebo jen její části, zda byl pořízen zastupitelským úřadem nebo jen 

předložen zastupitelskému úřadu k ověření jeho správnosti.  

 

K § 10 
 

Zastupitelský úřad ověří správnost překladu či vyhotoví překlad listiny a poté jej pevně 

spojí do svazku sešitím a přelepkou s originálem nebo úředně ověřenou kopií překládané 

listiny. Přelepku opatří otiskem malého, příp. velkého úředního razítka z obou stran tak, že 

část otisku razítka je otištěna na listině. 

 

K § 11 
 

Z dlouholeté praxe zastupitelských úřadů vyplývá potřeba sjednotit pravidla při 

opatřování listin ověřovacími doložkami, a to zejména při ověřování dokumentů skládajících 

se z více listů, jakož i postup při opatřování listin samolepícím štítkem a úředním razítkem.  

 

K § 12 a příloze č. 6 
 

Jednotně se stanoví postup při evidenci provedených ověřovacích úkonů zápisem do 

ověřovací knihy a dále obligatorní obsah a podoba ověřovací knihy. 

 

K § 13 a příloze č. 7 a 8 

 

Stanovují se podmínky, za kterých lze na zastupitelských úřadech vykonávat ověřovací 

činnost. Každý konzulární úředník provádějící ověřování musí vykonat zkoušku. Ověřování 

znalostí konzulárních úředníků provede Ministerstvo zahraničních věcí v rámci 

předvýjezdové přípravy v souvislosti s vysláním k výkonu služby v zahraničí. Vyhláška 

stanoví rovněž obsah zkoušky a možnost jejího opakování v případě, že konzulární úředník 

u zkoušky neuspěl. 

 

K § 14 

 

Účinnost se navrhuje s ohledem na účinnost zákona o zahraniční službě dnem 1. července 

2017. 

 

* * * 
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