
01 Pojmenování (název) životní situace 

Listina – ověření, tzv. vidimace 

02 Základní informace k životní situaci 

Jedná se o ověření, že listina, jež je ověřena, souhlasí s originálem, tzn. prvopisem, příp. ověřenou 
listinou nebo konvertovanou listinou  

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Fyzická osoba, která požaduje ověření listiny 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Dostavení se za osobou dle bodu 06 s originálem příp. ověřenou kopií listiny 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Osobní návštěva u osoby 06, v závažných případech je možné ověření na jiném místě v katastru 
města Modřice – na požádání a po domluvě s osobou dle bodu 06 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Danuška Sobotková, mob.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,  
Bc. Kateřina Brabcová, mob.: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz, 
tel: 537 001 024. 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Listina – originál, příp. ověřená listina. Je možné si přinést vlastní fotokopii originálu, ale originál je 
nutný! Bez předložení originálu, příp. ověřené kopie není vidimace možná  

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou nutné 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každou i 
započatou stránku  

hrazen hotově na pokladně Městského úřadu Modřice 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Situace je vyřešena ihned na místě 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

Při řešení situace nelze použít elektronickou službu 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů 
z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí ověření listiny 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
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- - - 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovaly Danuška Sobotková a Bc. Kateřina Brabcová dne 31.01.2009, korektura Mgr. Andrea 
Kovářová 
Poslední aktualizace 12.06.2017 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


