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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

VIDIMACE A LEGALIZACE  
Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu 

problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování,  

v platném znění, a navazující právní předpisy. Účastníci budou znát aktuální informace  

a praktické postupy a budou upozorněni na úskalí v procesu vidimace a legalizace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

13. 2. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA:  

 1 550 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Působnost na úseku vidimace a legalizace 

 přehled platné právní úpravy o ověřování shody opisu nebo kopie s 

listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, 

 rozdíly v působnosti ministerstva, krajského úřadu, obcí s rozšířenou 

působností, obcí a jiných orgánů veřejné správy 

 oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí 

 přehled metodických pokynů MV ČR, přehled navazujících právních 

předpisů 

2. Provádění a vyznačení vidimace 

 způsob provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

 správný postup vidimace, náležitosti ověřovací doložky 

 případy, kdy není možné provést vidimaci (§ 9 zákona o ověřování) 

3. Provádění a vyznačení legalizace 

 způsob provádění ověřování pravosti podpisu 

 správný postup ověřování, náležitosti ověřovací doložky 

 případy, kdy není možné provést legalizaci (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona 

o ověřování) 

 správný postup legalizace 

 použití správního řádu při zamítnutí ověření 

 vedení evidence vidimací a legalizací, náležitosti ověřovací knihy 

4. Praktický nácvik ověřování 

 příklady z praxe, řešení problémů, diskuse s účastníky 

LEKTORKA: Mgr. Jana Včeláková 

Působí na Odboru legislativně právním a krajském živnostenském úřadu 

Středočeského kraje, jako zástupce vedoucí Oddělení občanských agend, 

oblasti Matrik a státního občanství 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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