Nová služba pro občany
Zajištění vidimace a legalizace
na obecním úřadě ve Slušticích

Obec Sluštice, s účinností od 1. ledna 2014, se zařadila mezi obce, které můžou na
svém území provádět „Vidimaci a legalizaci“ (ověřování podpisů nebo kopie listin).
Obecní úřad Sluštice zavádí od března tuto službu pro své občany, vzhledem ke
zvyšujícímu se počtu žádostí o pro potřeby fyzických i právnických osob.

Poplatky:
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
(Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Vidimaci a/nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo
kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven
k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.
Co musíte předložit:
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana
členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
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.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že
nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a
sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).
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