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III. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím právním předpisem k zákonu 
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. Shora 
citovaná vyhláška stanoví především technické postupy provádění ověřování. 

Návrh vyhlášky je předkládán na základě zmocnění obsaženého v § 21 zákona 
o ověřování, ve znění zohledňujícím změny provedené zákonem, kterým se mění některé 
zákony na úseku vnitřní správy (návrh tohoto zákona byl předložen jako sněmovní tisk 301). 

V novele vyhlášky se zejména nově upravují, resp. doplňují a upřesňují ustanovení 
týkající se: 

- postupu vidimace listiny, která je výstupem z automatizované autorizované 
konverze dokumentů; 

- způsobu vyznačení ověřovací doložky na listině; 
- způsobu provádění oprav v ověřovací doložce; 
- podrobností o technickém způsobu vedení ověřovací knihy (označení ověřovací 

knihy, provádění zápisů do ověřovací knihy, provádění oprav v ověřovací knize, 
použití zkratek v zápisech); 

- úpravy ověřovací doložky pro vidimaci; 
- stanovení jednotného vzoru úvodního listu ověřovací knihy; 
- stanovení jednotného vzoru listu podpisových vzorů; 
- úpravy vzoru tiskopisu ověřovací knihy. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o ověřování 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným 
v § 21 zákona o ověřování, k jehož provedení je vyhláška vydávána. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
Pro provádění ověřování nejsou v rámci Evropské unie stanovena jednotná pravidla 

a právní úprava na tomto úseku je plně ponechána v pravomoci jednotlivých členských států. 
Rovněž mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují.  
 

4. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnosti jeho změny 
Z důvodu absence právní úpravy v oblasti technického způsobu vedení ověřovacích 

knih dochází k odlišným postupům jednotlivých úřadů provádějících ověřování. Sjednocení 
těchto postupů se jeví pro zajištění jednotného výkonu agendy ověřování jako nezbytné. 
Nutno podotknout, že ověřovací knihy, resp. zápisy v nich obsažené, mohou být významným 
důkazním prostředkem v trestním řízení při prokazování trestných činů zejména majetkové 
povahy. Též z tohoto důvodu se požadavek na právní zakotvení způsobu provádění zápisů 
a oprav v ověřovacích knihách a doložkách jeví jako nezbytný. 

Do návrhu jsou zapracovány další dílčí změny, které vyvstaly z aplikační praxe 
ověřujících osob a z kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra a krajských úřadů. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

Navrhovaná právní úprava nebude mít přímé dopady na státní rozpočet. Ověřovací 
činnost provádí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady 
městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví příloha č. 1 vyhlášky, újezdní 
úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.  

Vzhledem k tomu, že v zákoně, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní 
správy, je v rámci přechodných ustanovení zakotvena možnost používat tiskopisy ověřovacích 
knih s vyznačenými změnami do 31. prosince 2023, a dále je v přechodných ustanoveních 
návrhu vyhlášky stanovena možnost používat ověřovací knihy, které jsou označeny jiným 
názvem, než který stanoví vyhláška (např. názvem „Kniha vidimací a legalizací“), a ověřovací 
knihy, které neobsahují úvodní list a list podpisových vzorů, též do 31. prosince 2023, budou 
finanční náklady úřadů provádějících ověřování k datu nabytí účinnosti návrhu v tomto 
ohledu zanedbatelné.  

Pokud se úřady provádějící ověřování přesto rozhodnou pro nákup nových tiskopisů 
ověřovacích knih, bude to pro ně znamenat jednorázový náklad ve výši cca 400 Kč za 1 ks 
ověřovací knihy. 

V přechodných ustanoveních návrhu vyhlášky je dále zakotveno, že ověřovací knihy, 
které nesou jiný název, než je název stanovený současnou vyhláškou, je možno používat do 
31. prosince 2023. Dále je stanoveno, že ověřovací doložky, které úřad vydává (používá) ke 
dni nabytí účinnosti této vyhlášky, je možno používat i nadále, a to nejdéle do 31. prosince 
2023. 

V případě, že úřady provádějící ověřování činí ověřování klasickou formou (tzn. pouze 
v listinné podobě bez  použití výpočetní techniky), vznikne každému z těchto úřadů v průběhu 
roku 2019 jednorázový finanční náklad ve výši cca 500 Kč za 1 ks nového razítka s ověřovací 
doložkou. 

V případě, že úřady provádějící ověřování využívají výpočetní techniku pro tisk štítků 
s ověřovacími doložkami, lze předpokládat, že jim v průběhu roku 2019 vzniknou 
jednorázové finanční náklady pro přeprogramování stávajících počítačových programů pro 
tuto činnost, a to pouze pokud konkrétní smlouva s dodavatelem uvedeného systému 
neobsahuje ustanovení o bezplatné aktualizaci systému v případě změny právního předpisu. 

Pro úřady provádějící ověřování je výkon ověřovací činnosti finančním přínosem 
daným z příjmů ze správních poplatků (30 Kč za každou i započatou stránku v případě 
vidimace a 30 Kč za každý podpis v případě legalizace).  

Zvýšení nákladů ze strany uživatelů této veřejné služby se nepředpokládá, neboť výše 
správních poplatků zůstává dlouhodobě zachována, a provedené analýzy dosud nesvědčí 
o potřebě jejich zvyšování.  

Návrh vyhlášky nezasahuje do výkonu práv a povinností hospodářských subjektů, ani 
do oblasti životního prostředí a oblasti sociální. Nepředpokládá se proto žádný finanční dopad 
na uvedenou sféru. 
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhované řešení ani současný stav nemají negativní dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhované řešení nemá negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. Není navrhováno rozšíření okruhu osobních údajů, které jsou zpracovávány při výkonu 
agendy vidimace a legalizace ani zavedení nových způsobů zpracování, které by mohly 
snižovat úroveň jejich ochrany. Navrhované změny v § 5 se týkají pouze technického způsobu 
vyhotovení ověřovací doložky, aniž se cokoliv mění na jejím obsahu. 
 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava řeší především technické podrobnosti postupů při 

ověřování, a tedy s navrhovanými změnami nejsou spojena žádná korupční rizika.  
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 

obranu státu. 
 

9. Hodnocení dopadů regulace 
Dle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 nemusí být 

k tomuto návrhu vyhlášky provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
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Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 – k § 2 odst. 5: 

Pokud je k vidimaci předložena listina, která je výstupem z autorizované konverze 
dokumentů podle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a nebrání-li vidimaci žádný zákonný 
důvod (srov. § 9 zákona o ověřování), vidimace takové listiny se provede. Do ověřovací 
doložky pak ověřující osoba vyznačí, že předložená listina, ze které je vidimovaná listina 
pořízena, byla listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů. Předpokladem 
provedení vidimace je předložení výstupu z autorizované konverze dokumentů s konverzní 
doložkou, která je vyznačena na tomto výstupu, případně je k němu připojena jako samostatný 
list, pevně spojený s výstupem předepsaným způsobem (sešitím, přelepením a otiskem 
úředního razítka z obou stran). 

Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, byla do 
českého právního řádu zavedena právní úprava tzv. hybridní pošty. Součástí této právní 
úpravy je i změna způsobu provádění autorizované konverze dokumentů v zákoně 
č. 300/2008 Sb., a to umožněním její automatizované alternativy.  

Fyzické spojení listin je v případě automatizované konverze dokumentů nahrazeno 
tzv. spojením logickým, a to na každé straně výstupu (každá strana bude obsahovat informaci 
o tom, že se jedná o výstup z automatizované konverze, číslo doložky, datum konverze 
a stránkování (např. strana 2 ze 3). Na základě tohoto logického spojení lze zjistit a ověřit, zda 
je dokument celistvý a úplný a že žádný list nebyl vyměněn (s použitím papíru se 
zajišťovacími prvky). Součástí výstupu pak bude konverzní doložka. 

Výstup z automatizované autorizované konverze dokumentů tedy nebude 
předepsaným způsobem pevně spojen s konverzní doložkou (sešitím, přelepením a opatřením 
úředního razítka z obou stran), ale jeho jednotlivé listy včetně konverzní doložky budou 
předloženy samostatně. 

Vzhledem k tomu, že výstup z automatizované autorizované konverze dokumentů 
může být následně předložen k vidimaci, jeví se stanovení způsobu spojení vidimované listiny 
do svazku jako nezbytné.  

Zákon o ověřování pracuje v úvodních ustanoveních s pojmem „předložená listina“. 
Tou je listina, kterou žadatel úřadu předložil a jejíž vidimaci požaduje. Předloženou listinou 
přitom může být listina o jednom listu, případně o více listech, pokud jsou spojeny do svazku. 
Způsob vyznačení vidimace (tj. připojení ověřovací doložky na vidimovanou listinu) upravuje 
ustanovení § 2 vyhlášky. 

Dle současného znění příslušných ustanovení zákona o ověřování a vyhlášky by 
v případě, kdy by byla k vidimaci předložena listina, která je výstupem z automatizované 
autorizované konverze o více samostatných listech (např. dva samostatné listy s rozhodnutím 
a jeden list obsahující konverzní doložku), byla taková listina ze strany ověřující osoby 
vyhodnocena jako tři zcela samostatné listiny (nikoliv jako jedna listina o třech stranách) 
a vidimace každé z těchto listin by byla provedena samostatně, tj. každá z vidimovaných listin 
by obsahovala vlastní ověřovací doložku, listiny by současně nebyly úředně spojeny do 
svazku, neboť pro uvedené v současné době není právní opora v zákoně o ověřování ani ve 
vyhlášce. Na takovou předloženou listinu by tak ze strany ověřující osoby bylo pohlíženo 
nikoliv jako na jednu listinu o třech stranách, ale jako na tři samostatné listiny o jedné straně.  
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Uvedené nemusí činit problémy v případě, když listina, která je výstupem 
z automatizované autorizované konverze dokumentů, bude mít relativně nízký počet listů. 
Pokud bychom však uvažovali, že se bude jednat o listinu o desítkách listů, jeví se shora 
popsaný způsob vidimace takových listin jako neúměrně zatěžující ověřující osobu (musela 
by provést vidimaci každého listu zvlášť, provést několik desítek zápisů do ověřovací knihy 
a vystavit několik desítek ověřovacích doložek) a s ohledem na podstatu výstupu 
z automatizované autorizované konverze též jako neefektivní. 

Pojem „předložená listina“ (tak jak jej zákon o ověřování v současnosti užívá) je 
nezbytné v kontextu s nově navrhovaným ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky chápat tak, že se 
jím v případě výstupu z automatizované autorizované konverze dokumentů rozumí všechny 
listy, které jsou výstupem z automatizované autorizované konverze a které, společně 
s konverzní doložkou, tvoří jednu listinu, byť jsou tyto předkládány jako listiny samostatné, 
které nejsou úředně spojeny do svazku.  

Ověřující osoba pak může z takové listiny provést na základě požadavku žadatele buď 
vidimaci úplnou (např. 10 stran z 10) nebo částečnou (např. 5 stran z 10), přičemž by výstup 
z takto provedené vidimace byl vždy pevně spojen do svazku předepsaným způsobem. 
Takový svazek se opatří pouze jednou ověřovací doložkou, ve které by bylo uvedeno, že 
předloženou listinou byla listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů. 
 
K bodům 2 až 4 – k § 5 odst. 1 a 2: 

Stávající právní úprava umožňuje dvojí způsob vyznačení ověřovacích doložek na 
listině, a to ručním vypsáním do otisku razítka nebo výtiskem opatřeným pomocí výpočetní 
techniky (např. na samolepce).  

Vzhledem k tomu, že v některých případech (např. pokud dojde k neočekávané poruše 
počítačového vybavení umožňujícího tisk ověřovacích doložek na štítky) je v praxi 
dlouhodobě využíván též další způsob vyhotovování ověřovacích doložek, je nezbytné tento 
(dosud pouze metodicky upravený) postup ověřujících osob uznat za právně přípustný. 

Navrhuje se umožnit ruční vyplnění (resp. dovyplnění) doložky ve formě výtisku 
opatřeného pomocí výpočetní techniky, na kterém budou předtištěny údaje stanovené § 8, 
resp. § 12 zákona. Ověřující osoba bude tento výtisk ručně vyplňovat tak, jako se tomu děje 
již v případě doložek ve formě razítka. 

Uvedený postup je ověřujícími osobami aplikován, i pokud jde o legalizaci za účasti 
svědků. Výroba razítek s ověřovacími doložkami, případně naprogramování těchto doložek 
do počítačových systémů umožňujících jejich tisk, je v případě doložek pro legalizaci za 
účasti svědků poměrně nákladná a v určité rovině též neefektivní, neboť se v případě 
legalizace za účasti svědků jedná o méně využívaný institut.   

Na základě shora uvedeného se navrhuje právně zakotvit třetí způsob vyhotovování 
ověřovacích doložek na listině, a to formou výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, 
který bude splňovat náležitosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. b), resp. § 5 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky, a který ověřující osoba ručně vyplní (dovyplní). 
 
K bodu 5 – k § 5 odst. 4 a 5: 

Vzhledem k požadavkům, které vyvstaly z praxe úřadů provádějících ověřování, se 
nově navrhuje výslovně stanovit, že ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby 
nezasahovala do jejího obsahu, zejména aby její obsah zcela ani zčásti nezakrývala. 

Zároveň se navrhuje výslovně ve vyhlášce upravit postup ověřujících osob při 
provádění oprav v ověřovacích doložkách. Navrhuje se tedy, aby v případě, kdy ještě před 
ukončením vidimace (tj. před připojením úředního razítka a podpisu ověřující osoby 
k ověřovací doložce) shledá ověřující osoba chybu v již vyhotovené doložce na vidimované 
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listině, případně na listině, na které je legalizován podpis, bylo možné tuto chybu opravit 
obdobným způsobem jako v navrhovaném ustanovení § 6c odst. 1 vyhlášky, není-li možné 
listinu opatřit novou ověřovací doložkou. 

Bude-li však již vidimace ukončena (tj. dojde zároveň k vyhotovení podpisu ověřující 
osoby k ověřovací doložce a k připojení otisku jejího úředního razítka), oprava případného 
chybného údaje se bude řídit částí čtvrtou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
K bodu 6 – k § 6: 

Legislativně technická úprava navazující na doplnění § 16 odst. 3 zákona o ověřování 
(zákonem, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy), podle nějž má prováděcí 
právní předpis stanovit též vzor úvodního listu a listu podpisových vzorů. 
 
K bodu 7 – k § 6a až 6d: 

Stávající právní úprava neobsahuje ustanovení týkající se technického způsobu vedení 
ověřovací knihy (tj. způsob označení ověřovacích knih, způsob provádění zápisů do 
ověřovacích knih, způsob provádění oprav v ověřovacích knihách, možnost užití zkratek 
v zápisech). S ohledem na dosavadní absenci právní úpravy v této oblasti a nejednotnost 
postupů ověřujících osob se ve vyhlášce nově navrhuje zakotvit podrobnosti o technickém 
způsobu vedení ověřovací knihy. 

Navrhovaná úprava navazuje na zmocnění doplňované do zákona o ověřování 
zákonem, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy (podrobnosti o technickém 
způsobu vedení ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis). 
 
K bodu 8 – k příloze č. 2: 

V návaznosti na změnu v zákoně ověřování, která je obsažena v zákoně, kterým se 
mění některé zákony na úseku vnitřní správy, podle níž se nemá u vidimovaných listin 
sledovat, zda viditelný zajišťující prvek je součástí obsahu právního významu listiny, se 
navrhuje vypustit tuto pasáž ze vzoru ověřovací doložky pro vidimaci. 

 
K bodu 9 – k přílohám č. 6 a 7: 

Právní úprava navazující na nové zmocnění ke stanovení vzorů úvodního listu 
ověřovací knihy a listu podpisových vzorů doplněné do § 16 odst. 3 zákona o ověřování 
novelizací provedenou zákonem, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. 
 
K bodům 10 a 11 – k příloze č. 8: 

Legislativně technické úpravy navazující na změny provedené v § 16 odst. 2 písm. c) 
a g) zákona o ověřování zákonem, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.  
 
K čl. II – k přechodným ustanovením: 

Navrhuje se stanovit přechodná ustanovení pro možnost použití ověřovacích knih, 
které mají na přední straně vazby vyznačen jiný název než název uvedený v navrhovaném 
§ 6a odst. 1 vyhlášky, a to nejpozději do 31. prosince 2023, stejně jako ověřovací knihy, které 
neobsahují úvodní list a list podpisových vzorů v podobě stanovené touto vyhláškou (zde za 
předpokladu vyznačení příslušných změn např. vlepením požadovaných listů nebo 
dodatečným dopsáním údajů). Cílem je, aby úřadům provádějícím ověřování nevznikly 
v souvislosti s novou vyhláškou zvýšené náklady.  
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 Dále se navrhuje stanovit přechodné ustanovení pro možnost použití stávajících 
ověřovací doložek, a to nejpozději do 31. prosince 2023 s tím, že v ověřovací doložce pro 
vidimaci bude od dne nabytí účinnosti této vyhlášky přeškrtnuta věta „, jenž je součástí 
obsahu právního významu této listiny“. Opět je snahou zabránit zvýšeným nákladům 
bezprostředně souvisejících s nabytím účinnosti tohoto návrhu. 
 
K čl. III – k ustanovení o účinnosti: 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo na patnáctý den po jejím vyhlášení, což 
odpovídá řešení, které je obsaženo v pozměňovacím návrhu k návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony na úseku vnitřní správy (viz sněmovní tisk č. 301/3).  V případě nepřijetí 
tohoto pozměňovacího návrhu bude patnáctidenní legisvakance vyplývat z § 3 odst. 3 zákona 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
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