Podrobná anotace kurzu
Legalizace a vidimace - aktuální problémy
aplikační praxe ve světle novely zákona
o ověřování
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Triniti Office Center, Trnitá 491/3, Brno

Lektor Mgr. Lucie Maděrková
(roz. Kachramanová)

Termín 4. června 2020, 9.00 - 15.00
Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Kurz je určen pro všechny, kteří v rámci své činnosti provádí vidimaci a legalizaci ve smyslu zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování. Pozornost je věnována i aktuálním změnám právní úpravy, které
přináší novela zákona o ověřování v reakci na poznatky aplikační praxe.
V úvodu kurzu budou vymezeny zákonné podmínky provádění úkonů ověřování kopie listin a
provádění úkonů ověřování podpisů, a to se zaměřením na nejproblematičtější otázky, které se
vyskytují v praxi.
které mohou při
V návaznosti na to budou uvedeny
výkonu těchto činností nastat tak, aby byl dodržen řádný a zákonný postup. Rozebrány budou také
příklady oprávnění, respektive povinnosti zamítnutí provedení legalizace či vidimace ve
smyslu správného úředního postupu a konkrétních pravidel pro jednotlivé situace, kdy může být
vůči úředníkovi uplatněna odpovědnost za škodu, apod.
Účastníci budou dále seznámeni i s relevantní judikaturou, která se k tématu vztahuje.
Závěr bude věnován konzultaci problematických situací účastníků. Dotazy a podněty z oblasti, na
něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na
kontaktní e-mail kachramanova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
1)

2)

Právní rámec provádění legalizace a vidimace
•

Aktuální právní úprava ověřování

•
•

Související další aplikované právní předpisy
Novela zákona o ověřování a změny, které přináší

Zákonné podmínky ověřování podpisu a podmínky ověřování kopie listin
•
•
•
•

3)

4)

Přijímání žádostí o provedení úkonu
Způsoby a formy prokazování totožnosti žadatele
Přípustnost dokladů k prokázání totožnosti
Postup v případě cizích státních příslušníků

Řádný postup při provádění legalizace a vidimace
•

Nakládání s cizojazyčnými listinami

•

Kroky v případě existence pochybností o pravosti listiny

Zákazy provedení úkonů
•

Postup při zamítnutí žádosti

Lektor kurzu

Mgr. Lucie Maděrková (roz. Kachramanová)
Advokátka působící v oblasti veřejného i soukromého práva s profesními
zkušenostmi také z veřejného sektoru, a to i v oblasti správního řízení,
řízení o přestupcích a agendy vnitřní správy. Dlouhodobě působí také
jako lektorka kurzů vzdělávání úředníků.
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