Teze návrhu vyhlášky
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění zákona č. /2019 Sb.:
Tato vyhláška bude upravovat zejména:
1. Způsob vyznačení ověřovací doložky na listině
− ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby nezasahovala do
obsahu listiny, zejména aby jej ani zčásti nezakrývala
2. Vzor úvodního listu ověřovací knihy
− bude stanoven jednotný vzor úvodního listu ověřovací knihy, jehož
součástí bude především název úřadu, označení ověřovací knihy
a datum prvního a posledního zápisu v ověřovací knize
3. Vzor listu podpisových vzorů
− bude stanoven jednotný vzor listu podpisových vzorů ověřujících osob
4. Způsob provádění zápisů do ověřovací knihy
− bude zakotveno, že zápis provádí ověřující osoba vlastnoručně
− zároveň bude připuštěna možnost částečného nahrazení vlastnoručního
vyplnění pomocí výpočetní techniky (nalepením štítku opatřeného
pomocí výpočetní techniky do ověřovací knihy)
5. Způsob provádění oprav v ověřovací knize a ověřovací doložce
− bude zakotven jednotný způsob provádění těchto oprav
− opravy jiným způsobem, než jak stanoví vyhláška, již nebude možno
provádět (např. bělením či přelepováním)
6. Úprava přílohy č. 2 vyhlášky v návaznosti na navrhovanou novelu zákona
o ověřování
− vypuštění textu „jenž je součástí obsahu právního významu této listiny“
z ověřovací doložky pro vidimaci
7. Úprava tiskopisu ověřovací knihy
− konkrétně budou upraveny sloupce 8 a 10 v návaznosti na navrhovanou
novelu zákona o ověřování
− do sloupce 8 bude ověřující osoba nově vyznačovat rovněž údaj podle
§ 8 písm. d), e) a f) zákona o ověřování
− do sloupce 10 bude ověřující osoba nově vyznačovat též výši
vybraného poplatku za provedený úkon vidimace či legalizace
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