1. Pojmenování (název)
Žádost o ověření pravosti podpisu (legalizace)
2. Základní informace
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis
na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v
listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Nemůže-li žadatel
číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákon o ověřování neřeší procesní způsobilost žadatele, vychází se tedy z obecného vymezení (§
9 občanského zákoníku).
4. Jaké jsou podmínky a postup
Žadatel podepíše listinu před ověřujícím úředníkem nebo uzná podpis na přinesené listině před
ověřujícím úředníkem za vlastní. Ověřující úředník následně opatří listinu ověřovací doložkou.
Legalizace se neprovede
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
5. Kde a kdy
Obecní úřad Ratboř, Komenského 8, 281 41 Ratboř
pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin,
e-mail: ouratbor@c-box.cz
6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o legalizaci je povinen předložit:
•• občan České republiky
• občanský průkaz
• cestovní doklad
•• cizinec
• průkaz o povolení k pobytu
• cestovní doklad
• průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie
• průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
mezinárodní ochrany
• průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
• průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající
doplňkové ochrany,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení
dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná
ochrana.
7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žadatel zaplatí 30,- Kč za každý ověřený podpis
8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Bezodkladně, tj. ihned
9. Elektronická služba, kterou lze využít
Není možné požádat prostřednictvím elektronické podatelny
10. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
11. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu, v platném znění
12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti legalizaci se nelze odvolat
13. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Legalizaci podpisu provádějí také notáři dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
14. Za správnost popisu odpovídá útvar
obecní úřad Ratboř
15. Kontaktní osoba
Miloslava Tyková

