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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 - WEBINÁŘ 
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: 

27. 9. 2022 

8:30 – 13:30 

 

CENA:  

 2 090 Kč  

 

Účastníci obdrží po absolvování 

webináře elektronické osvědčení. 

 

KONTAKT: 

Tereza Olbrichová 

 Email: olbrichova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci, související předpisy  

2. Aktuální informace o novele zákona o ověřování                                 

3. Základní pojmy 

4. Ověřovací kniha 

 náležitosti ověřovací knihy, vedení evidence vidimací a legalizací 

5. Vidimace 

 praktický postup zápisu ověření do ověřovací knihy 

 ověřovací doložka  

 vyznačení doložky vidimace  

 viditelné zajišťovací prvky např. hologram, vodoznak 

 kdy nelze provést vidimaci, odmítnutí vidimace 
 

7.   Legalizace       

 postup při zápisu legalizace do ověřovací listiny, ověřovací 

doložka 

 vyznačení legalizace na listinu, prokázání totožnosti 

 kdy nelze provést legalizaci, odmítnutí provedení legalizace 

 ověřovací doložka, formy a její vyplnění 

6. Působnost na úseku ověřování 

7. Kvalifikační předpoklady  

 způsobilost úředníka k provádění vidimace a legalizace, zkouška 

8.   Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace, osvobození od 

správního poplatku 

9. Praktické příklady, řešení modelových situací v praxi 

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:  
Webinář bude probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams. 

Před zahájením online výuky účastníci obdrží odkaz, který je přesměruje do 

online školící místnosti.  
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