
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU: 

Návrh vyhlášky o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o bližších podmínkách pro složení zkoušky k provádění 
ověřovací činnosti 

Dle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 18. 5. 2017, s termínem dodání stanovisek 
do 25. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Poř.č. Resort Ustanovení Připomínky Vypořádání 
 
1 

 
MPaO 

 
Obecně 

Obecné připomínky:  
a) upozorňujeme na to, že pojmy „vidimace“ a „legalizace“ jsou 
již upraveny v zákoně o ověřování (zák. č. 21/2006 Sb.). Z tohoto 
důvodu je nelze duplicitně upravovat v navrhované vyhlášce, 
b) doporučujeme v celém předpisu prověřit kumulativní výčty a 
případně je upravit podle čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, který říká, že v případě více možností, které musejí být 
splněny současně, se mezi ně vloží čárka a mezi poslední dvě 
možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se nepíše čárka, 
c) upozorňujeme, že podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku je 
jménem člověka „jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho 
další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí”. Pro 
zachování terminologické jednoty právního řádu doporučujeme v 
celém předpisu nahradit slova „jméno, příjmení“, popřípadě slova 
„jméno, popřípadě jména, příjmení“ slovem „jméno“. 

a) Neakceptováno - vysvětleno: 
 
Výkon působnosti na úseku ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou 
(„vidimace“) a ověřování pravosti podpisu 
(„legalizace“) podle zákona č. 21/2006 Sb. 
vykonávají pouze zde taxativně 
vyjmenované subjekty (převážně orgány 
veřejné správy), mezi nimiž však není 
Ministerstvo zahraničních věcí, potažmo 
zastupitelské úřady. Nejedná se tedy 
o duplicitní úpravu. 
 
b)  Akceptováno. 
 
c) Neakceptováno-vysvětleno: 
 
Návrh vyhlášky používá terminologii 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAN9GKBP2)



Stránka 2 (celkem 8) 

zavedenou zákonem 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 MSp Obecně  Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu 
č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů 
(zákon o zahraniční službě), který nabude účinnosti ke dni 1. 7. 
2017. Zmocňovací ustanovení tohoto zákona v § 18 odst. 8 
stanoví, že ministerstvo upraví postup pro provádění ověřovací 
činnosti zastupitelským úřadem a podrobnější podmínky pro 
složení zkoušky. Navrhovanou vyhláškou ovšem dochází ke 
značnému přesahu tohoto zmocňovacího ustanovení, zejména 
pokud jde o stanovení předpokladů provedení vidimace (§ 2) a 
legalizace (§ 4), prokazování totožnosti žadatelů o legalizaci (§ 5), 
předpokladů provedení vyššího ověření cizí veřejné listiny (§ 7) a 
ověření správnosti překladu (§ 10). Uvedená ustanovení nelze 
hodnotit jako ustanovení, která stanoví postup pro provádění 
ověřovací činnosti, ale jsou jimi zakládány nové povinnosti a 
upravovány právní vztahy a činnosti, aniž zákon alespoň rámcově 
takovou úpravu obsahuje. Tato ustanovení jsou v rozporu s čl. 79 
odst. 3 Ústavy a čl. 39 odst. 7, resp. 6 Legislativních pravidel 
vlády a je třeba je vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Upraveno znění ust. § 1 odst. 1, 2 a 3 
(vyznačení vidimace), § 3 odst. 1, 2 a 3 
(vyznačení legalizace) a § 4 písm. a)  
(předpoklady pro provedení legalizace), § 
5 odst. 1 (dříve § 6 odst. 1 - vyznačení 
vyššího ověření cizí veřejné listiny), jakož 
i § 8 odst. 1 a 2 (dříve § 9 odst. 1 a 2 - 
vyznačení ověření správnosti překladu 
veřejné listiny). 
 
Ust. § 5 (prokazování totožnosti žadatelů o 
legalizaci) bylo vypuštěno. Následující 
paragrafy byly přečíslovány. 

 
3 

 
MSp 

 
Obecně 

Navrhovaná vyhláška z velké části opisuje 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, a to v některých 
případech doslova (např. definice vidimace, legalizace, apod.). 
Přitom před přijetím zákona o zahraniční službě zastupitelské 
úřady při ověřovacích činnostech postupovaly podle tohoto 
zákona obdobně. Jsme toho názoru, že ani právní předpis nižší 
právní síly by neměl obsahovat ustanovení přejímající nebo 
parafrázující právní úpravu obsaženou v jiných právních 

Částečně akceptováno. 
 
Viz připomínka č. 1 a) a č. 2. 
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předpisech – viz čl. 46 Legislativních pravidel vlády. Žádáme 
proto, aby z návrhu vyhlášky byla vypuštěna ustanovení, jež jsou 
obsahově shodná se zákonem o ověřování, a jejichž obsah lze řešit 
odkazem na tento zákon formou poznámky pod čarou, případně 
normativním odkazem, nebo využít postupu dle čl. 41 
Legislativních pravidel vlády. Tato připomínka je zásadní.  

 
4 

 
MSp 

 
§ 1  

Náležitosti ověřovací doložky jsou stanoveny v § 1 odst. 3 návrhu 
vyhlášky. Z § 1 odst. 3 písm. j) návrhu vyhlášky plyne, že 
obsahovou náležitostí ověřovací doložky je také otisk úředního 
razítka. Ustanovení § 1 odst. 4 návrhu však stanoví, že „vidimace 
se na vidimované listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem 
úředního razítka“. Stejná povinnost je tak ukládána dvakrát. 
Doporučujeme spojení „a otiskem úředního razítka“ z § 1 odst. 4 
návrhu vyhlášky pro nadbytečnost vypustit. 

Akceptováno. 

 
5 

 
MPaO 

 
§ 1 odst. 3 

V ustanovení § 1 odst. 3 písm. g) bodu 4 doporučujeme zrušit v 
textu poznámky pod čarou č. 2 slova „ve znění pozdějších 
předpisů.“, jelikož § 38 odst. 4 správního řádu nebyl nikdy 
novelizován. 

Akceptováno. 

6 MPaO § 1 odst. 5 
a 6 

Upozorňujeme na to, že v § 1 jsou odstavce 5 a 6 označeny jiným 
písmem než zbytek návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

 
7 

 
MV 

 
§ 1 odst. 6 
a § 3 odst. 
3 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné v rámci prováděcího 
předpisu uvést, jakým způsobem bude prováděna vidimace v 
případech, kdy není na vidimované listině dostatek místa pro 
vyznačení ověřovací doložky. Vhodnou inspirací by mohla být 
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s 
listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Obdobnou připomínku pak lze vztáhnout i k § 3 odst. 3 návrhu. 

Neakceptováno - vysvětleno: 
 
Požadovaná úprava je již v návrhu 
vyhlášky obsažena, a to v § 10 odst. 2 a 3 
(dříve § 11 odst. 2 a 3). 

 
8 

 
MPaO 

 
§ 1 odst. 7 

Ustanovení § 1 odst. 7 doporučujeme upravit v souladu s čl. 39 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Podle výše uvedeného 
článku by v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 
odstavců, jinak je třeba v zájmu přehlednosti dát přednost 
rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů. Podobně 
doporučujeme upravit i ustanovení § 3. 

Neakceptováno - vysvětleno: 
  
Čl. 39 odst. 2 LPV uvádí, že v paragrafu 
by nemělo být zpravidla více než 6 
odstavců. Výjimky tedy nejsou vyloučeny. 
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9 

 
MSp 

 
§ 3 odst. 3 
písm. f) 

Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme v návrhu sjednotit 
použité pojmy „ověřující zastupitelský úřad“ a „ověřující osoba“. 
V celém návrhu vyhlášky se hovoří o „ověřující osobě“, pouze v 
tomto ustanovení je použit jiný termín pro tentýž subjekt. 

Akceptováno. 

10 MZe § 3 a § 12 Doporučujeme sjednotit údaje týkající se bydliště či trvalého 
pobytu svědků stanovené v § 3 odst. 3 písm. d) a § 12 odst. 2 
písm. d) 

Akceptováno. 
 
Ust. § 11 odst. 2 písm. d) (dříve § 12 odst. 
2 písm. d)) upraveno následovně:  
„bydliště žadatele, popřípadě svědků,“ 

11 MV § 4 písm. c) Požadujeme slova „která má být legalizována“ nahradit slovy „na 
které má být legalizován podpis“. Legalizací se ověřuje, že žadatel 
listinu vlastnoručně podepsal, nebo uznal podpis na listině za 
vlastní (viz § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky). Formulace „listina, která 
má být legalizována“ je v rozporu s definicí legalizace a užití 
tohoto spojení je zavádějící. Upozorňujeme, že v návrhu vyhlášky 
v ustanovení § 4 písm. d) je spojení „listina, na které má být 
legalizován podpis“ již užito. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

12 MPaO § 5 Upozorňujeme na to, že v ustanovení § 5 jsou špatně označené 
poznámky pod čarou. 

Bezpředmětné - § 5 byl vypuštěn a 
navazující paragrafy přečíslovány. 

13 MZe § 5 V § 5 doporučujeme provést revizi číslování poznámek pod čarou. Viz připomínka č. 12. 
 
14 

 
MV 

 
§ 5 

Doporučujeme poznámkový aparát zesouladit s čl. 47 
Legislativních pravidel vlády, přičemž upozorňujeme na 
nesprávné číselné označení poznámek pod čarou v § 5, nepřesné 
názvy a nesprávnou citaci právních předpisů, na něž je 
odkazováno. 

Viz připomínka č. 12. 

 
15 

 
MŠMT 

 
§ 5 

Doporučujeme upravit poznámky pod čarou v souladu s 
Legislativními pravidly vlády, např. na str.1 do poznámky pod 
čarou č. 2) doporučujeme doplnit informaci, že se jedná o „správní 
řád“, na str. 4 (§ 5) doporučujeme přečíslovat poznámky pod 
čarou v souvislosti s předchozími poznámkami pod čarou a za 
jednotlivá čísla uvést závorky. 

Viz připomínka č. 12. 

16 MSp § 6 Ustanovení odstavce 1 požadujeme vypustit pro jeho obsahovou Částečně akceptováno. 
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duplicitu s § 18 odst. 1 zákona o zahraniční službě. Tato 
připomínka je zásadní. 

 
Upraveno ust. § 5 odst. 1 (dříve § 6 odst. 
1). 
 
Zároveň upozorňujeme, že ust. § 18 odst. 1 
zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční 
službě a o změně některých zákonů (zákon 
o zahraniční službě) se týká vyššího 
ověření tuzemské listiny, kdežto ust. § 6 
návrhu vyhlášky se týká vyššího ověření 
cizí veřejné listiny. Nejedná se tedy o 
obsahovou duplicitu. 

 
17 

 
MSp 

 
§ 7 písm. a) 

Dáváme ke zvážení, zda je pro vyšší ověření cizí veřejné listiny 
nutné předkládat pouze originál této veřejné listiny a ne třeba i 
ověřenou kopii, případně k ověřené kopii předložit originál pouze 
pro ověření na místě. Existují veřejné listiny (např. rodné listy), u 
nichž ověřením originálu může dojít k jejich znehodnocení, 
případně další použití „již ověřeného“ originálu může být 
problém. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 6 písm. a) (dříve § 7 písm. 
a)) bylo vypuštěno. 

18 MSp § 8  Po obsahové stránce je ustanovení § 8 duplicitní s § 12 zákona č. 
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. tento zákon doplňuje, resp. stanovuje 
podmínky, za nichž ověření nebude provedeno. Takový postup je 
formou vyhlášky nepřípustný. Navíc jsme toho názoru, že 
neprovedení ověření z důvodu pochybnosti nad jeho pravostí lze 
dovodit z § 18 zákona o zahraniční službě. Dále nevidíme ani 
rozdíl mezi úpravou v odstavci 1 a odstavci 2. Ustanovení § 8 
požadujeme z návrhu vyhlášky vypustit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Akceptováno. 
 
Ust. § 7 (dříve § 8) zní: 
„Poté, kdy žadatel předloží cizí veřejnou 
listinu, kterou nelze opatřit předepsanou 
ověřovací doložkou podle jiného právního 
předpisu, ověřující osoba opatří listinu 
doložkou, že zastupitelský úřad nemá 
pochybnosti o pravosti této listiny.“ 

19 MSp § 9 odst. 1 Ustanovení odstavce 1 požadujeme vypustit pro jeho obsahovou 
duplicitu s § 18 odst. 5 zákona o zahraniční službě. Tato 
připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
 
Upraveno ust. § 8 odst. 1 (dříve § 9 odst. 
1). 

   V ověřovací knize jsou v případě legalizace obsaženy následující Akceptováno. 
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20 MV § 12 odst. 4 údaje o žadateli, případně svědcích (jde-li o legalizaci za účasti 
dvou svědků): jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa 
místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území České 
republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky, 
dále označení dokladu, na jehož základě byly tyto údaje zjištěny 
(tj. např. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu aj.). V 
ověřovací knize jsou kromě výše uvedených údajů o žadateli, 
popřípadě svědcích, obsaženy rovněž jejich podpisové vzory, a 
dále podpisové vzory ověřujících osob. Z tohoto důvodu jsme 
toho názoru, že zastupitelský úřad musí zabezpečit ochranu všech 
údajů obsažených v ověřovací knize, aby nedošlo k jejich 
případnému zneužití (např. paděláním podpisového vzoru aj.). 
 S ohledem na výše uvedené požadujeme vypustit slovo 
„osobních“, aby byla zajištěna ochrana všech výše uvedených 
citlivých údajů. Tímto způsobem je ochrana údajů obsažených v 
ověřovacích knihách upravena i § 16 odst. 6 zákona č. 21/2006 
Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, a není tedy důvod, 
aby v případě ověřování zastupitelskými úřady byla poskytována 
údajům obsaženým v ověřovacích knihách ochrana nižší. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

21 MV § 13 odst. 2 Doporučujeme specifikovat konkrétněji právní předpisy, jejichž 
znalost bude předmětem zkoušky. Navrhujeme inspiraci § 14 či § 
14a zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Neakceptováno - vysvětleno: 
 
Zaprvé, MZV se inspirovalo § 14 zákona 
o ověřování, podle kterého je obsahem 
zkoušky „ústní ověření znalostí právních 
předpisů týkajících se oblasti vidimace 
a legalizace, vybraných ustanovení 
právních předpisů týkajících se správních 
poplatků a správního řádu a schopnosti 
jejich aplikace“ a navrhlo odstavec 2 tak, 
aby znění odpovídalo potřebám pro výkon 
ověřovací činnosti zastupitelských úřadů.  
Zadruhé, při této zkoušce se neprověřují 
jen znalosti právních předpisů, nýbrž i 
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znalosti praktického výkonu ověřovací 
činnosti a specifika fungování státní správy 
přijímacího státu. 

22 MPaO podpisová 
doložka 

Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v 
příloze č. 3 Legislativních pravidel vlády, tedy: „Ministr 
zahraničních věcí:“ 

Akceptováno. 
 
 

23 MPaO přílohy 1, 2 
až 5, 7, 8 

Doporučujeme upravit nadpis v příloze č. 1 podle ustanovení § 1 
odst. 7, tedy vložit na začátek textu nadpisu slovo „Vzor“. 
Podobně doporučujeme upravit nadpisy u příloh č. 2 až 5 a 
osvědčení v přílohách č. 7 a 8. 

Neakceptováno - vysvětleno: 
 
Text příloh je shodný s textem příloh 
vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a 
o ověřování pravosti podpisu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

24 MPaO odůvodnění Upozorňujeme, že odůvodnění předloženého návrhu vyhlášky je v 
rozporu s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Z tohoto 
důvodu doporučujeme dopracování odůvodnění, především z 
hlediska obsahových náležitostí obecné části odůvodnění, které 
jsou blíže specifikovány v čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Neakceptováno- vysvětleno: 
 
Předkladatel neshledává rozpor s čl. 16 
odst. 4 LPV a připomínkové místo blíže 
nespecifikovalo, v čem rozpor shledává.  

25 MPSV odůvodnění K bodu 1.2 - Zhodnocení platného právního stavu: 
Bod 1.2 navrhujeme z odůvodnění vypustit, a to z těchto důvodů: 
 
a) Pouhý odkaz na zmocňovací ustanovení § 18 odst. 8 zákona o 
zahraniční službě explicitně nevypovídá o současném právním 
stavu v oblasti provádění ověřovací činnosti zastupitelským 
úřadem a absolvování zkoušky k provádění ověřovatelské 
činnosti. Zhodnocení platného právního stavu spočívá v provedení 
věcného a právního rozboru současného právního stavu v dané 
oblasti, z něhož vyplynou nedostatky a slabiny dosavadní právní 
úpravy. 
b) Legislativní pravidla vlády (LPV) vyžadují od zpracovatele 
vyhlášky zhodnocení platného právního stavu v případech, jestliže 
je navrhována novela vyhlášky [čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 písm. 
d) LPV].   

Akceptováno. 
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Stránka 8 (celkem 8) 

26 MPSV odůvodnění K bodu 3 - Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
mezinárodními smlouvami: 
LPV nevyžadují od zpracovatele vyhlášky zpracovat zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami 
(čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 1  LPV) a z tohoto důvodu navrhujeme 
příslušnou část textu tohoto bodu z odůvodnění vypustit.   

Neakceptováno- vysvětleno: 
 
LPV sice takové zhodnocení nevyžadují, 
ale vzhledem k tomu, že ověřovací činnost 
na Ministerstvu zahraničních věcí, 
potažmo na zastupitelských úřadech 
vyplývá z Vídeňské úmluvy o 
konzulárních stycích, považuje se za 
vhodné takové zhodnocení provést v rámci 
obecné části odůvodnění.  

V Praze, 9. 6. 2017 

Vypracoval: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D. Podpis: 
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