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Poskytnutí informace

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších přepisů
Obec Mikulčice, jako povinný subjekt, obdržela dne 05.04.2022
696 19 Mikulčice žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ") o poskytnuti následujících informaci:
1. o odborné způsobilosti (zdůvodnění) osob (Matochová, Talajková), ,,která je
opravňuje k posouzení pravosti smluv uzavřených mezi Ing. Miroslavem Možnarem a
ZP Mikulčice na pozemky v k. ú. Hodonín a Starý Poddvorov (cca 20 mil KČ) ověřené
a smlouvy o převodu akcií přes 42 mil. KČ již ověřené OÚ Mutěnice" - citace ze
žádosti,
2. zda výše jmenované úřednice mají pověřené rady obce a jsou odborně způsobilé
posoudit, zda se jedná o kopie či originál
(dále jen ,,žádost").
K bodu Č. l
Problematika vidimace a legalizace je upravena zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřováni pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ověřování shody").
Působnost na tomto úseku vykonávají dle ustanovení § l tohoto zákona mimo jiné i obecní
úřady, které dle ustanovení § 5 téhož zákona provádějí vidimaci a legalizaci a vedou evidenci
vidimací a legalizací. Nad rámec Vaší žádosti uvádím, že ustanovení § 9 tohoto zákona
upravuje okolnosti, za kterých se vidimace neprovede.
Z výše uvedeného vyplývá, že výkon vidimací a legalizací je výkonem přenesené působnosti,
v rámci které obce vykonávají činnosti a plní úkoly zadané státem a vykonávají tuto činnost
jeho jménem.
Z ustanovení § 14 odst. l písm. C) zákona o ověřování shody vyplývá, že vidimaci a
legalizaci provádí pouze úředník, který mimo jiné složil zkoušku podle tohoto zákona.
sdčluji Vám, že úřednice Talajková složila příslušnou zkoušku v roce 2020, úřednice
Matochová složila tuto zkoušku v roce 2013.
Obě úřednice jsou tedy odbomč způsobilé k provádění činností dle zákona o ověřování
shody.
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K bodu 2

Jak již bylo uvedeno v bodu l., výkon činností podle zákona o ověřování shody je
přenesenou působností. Ze zákona vyplývá, že ji realizuje obecní úřad a orgány samosprávy,
tedy i rady obcí, v této oblasti nemají žádné kompetence a žádná oprávnění k zajištění těchto
agend, ke kontrole těchto agend a kontrole výstupů, které úředníci v rámci této činnosti
vykonávají.
Dozor nad touto činností vykonávají krajské úřady, v případě obecního úřadu Mikulčice pak
Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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