
VEŘEJNÝ (SPOLKOVÝ) REJSTŘÍK 
 

OVĚŘOVÁNÍ – Legalizace a vidimace 
 
Ve všech návodných dokumentech ohledně plnění povinností odborové organizace v oblasti 
evidence, tj. předávání údajů a dokumentů do veřejného (spolkového) rejstříku k rejstříkovému 
soudu, je ve věci legalizace (ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně 
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, tj. legalizací se nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost uvedených údajů) a vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 
uváděno:  

Odborové organizace by měly ověřovat podpisy, popř. kopie listin na shodu s originálem 
(a pokud by také potřebovaly vydání kopie nějaké listiny nebo výpisu z nějaké úřední evidence, 
kterou vedou krajské nebo obecní úřady) pouze u územních samosprávních celků, to je na 
krajských úřadech, na obecních úřadech (pokud na nich provádějí ověřování) a na úřadech 
městských částí, protože jen tam budou mít jako odborové organizace osvobození od 
správního poplatku (položka č. 4 bod 2., položka č. 5 bod 2. a položka č. 3 bod 1. Sazebníku 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

---------- 

Bohužel se vyskytly případy, kdy bylo na příslušném místě k ověřování odmítnuto provedení 
tohoto úkonu zdarma a úhrada správního poplatku dle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. byla 
po odborové organizaci vyžadována. Odůvodněním pro toto počínání zde bylo odvolání na 
druhou část věty u uvedených bodů k položkám Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., kde se 
uvádí „…pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností 
v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, 
sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, 
tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany 
kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.“ 
(blíže viz dále uvedené znění příslušných bodů položek Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.). 
Aby k tomuto více nedocházelo, uvádíme v dané záležitosti právní stanovisko, které by mělo 
být odborovým organizacím při jednání ve věci osvobození od poplatku za ověření 
nápomocno: 

„Odborová organizace je osvobozena od poplatků dle položky 3, 4 a 5 Sazebníku zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a nic na tom nemění ani druhá část věty, na kterou 
odkazoval inkriminovaný úřad.  

Dle § 324 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou odborové organizace považovány za 
obecně prospěšné právnické osoby. Z logiky věci nikdy nelze striktně podřadit činnost 
odborového svazu výhradně pod žádnou z citovaných možností (v oblastech ochrany životního 
prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci 
v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy 
a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví), avšak 
částečně určitě ano a rovnou pod několik z nich, například sociální péče, požární ochrany, 
ochrana životního prostředí, ochrana života a zdraví. 

Lze říci, že odborové organizace je v podstatě nemožné s jistotou podřadit pod některou 
z uvedených možností, neboť všechny odborové organizace mají obdobné cíle jako ČMOSA, 
čímž by tedy uvedení odborových organizací v tom výčtu postrádalo smysl (žádná odborová 
organizace by se na to nedostala). Avšak i přesto je sazebník zákona o správních poplatcích 
zmiňuje, pak lze dovodit, že to na odborové organizace vztáhnout lze, a to i s ohledem na 
status obecně prospěšné právnické osoby. 

Od poplatku se osvobozují odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, 
organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné 
organizace ve věcech zápisu jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku. 



Analogicky lze tento závěr dovodit i ze skutečnosti, že dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích, jsou rovněž odborové organizace osvobozeny od soudních poplatků, a to dle § 11 
odst. 2, písm. t), kde se uvádí „Od poplatku se osvobozují odborová organizace, mezinárodní 
odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů 
nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu jejich vzniku, změny a zániku do veřejného 
rejstříku.“.  

Nedává smysl, aby jeden zákon považoval za obecně prospěšné jen některé odborové 
organizace (de fakto všechny, protože všechny mají obdobný účel) a druhý je naopak výslovně 
bez dalšího osvobozoval. => Je tedy nutné takto na odborovou organizaci nahlížet i 
v předmětném Sazebníku, stejně jako je tak činěno v případě osvobození odborových 
organizací od soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.“. 

 

Pro doplnění:  

Níže uvádíme znění příslušných bodů k osvobození od poplatků, které by se měly týkat 
odborových organizací (ze Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů): 

Položka č. 4: 

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých 
spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo 
z dalšího písemného a obrazového materiálu. 

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou 
i započatou stránku konvertované listiny. 

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou 
stránku konvertované listiny. 

Osvobození - bod 2:  

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné 
spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských 
společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené 
k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany 
mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný 
úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 

Položka č. 5: 

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu. 

d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 
za účelem jejího použití v zahraničí. 

Osvobození - bod 2:  

2. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, 
spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví 
a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty 
založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, 
ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný 
úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 

Položka č. 3: 

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých 



spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo 
z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu. 

Osvobození - bod 2:   

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky 
a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví 
a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto 
subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního 
prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci 
v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy 
a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li 
prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu 
ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany 
přírody a krajiny. 

 
 

 

 

 


