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Stejnopis

PROTOKOL O KONTROLE
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

Kontrola byla provedena na základě ustanovení § 67 písm. e) zákona č. I29/200O Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 129 zákona č. I28/2Ooo Sb., o obcích {obecní
zřízení\, ve znění pozdějších před pisů.

l.
úvodní údaie

Předmět kontrolv: výkon agendy vidimace a legalizace, včetně kontroly agendy poskytování informací
dle zákona Č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na
tomto úseku

- podmínky k prováděnívidimace a legalizace

:l[:"f:li;l; il:l:,:,[í:::J,u," 
a ge n d y

Kontrolovaná osoba: Obec Horní Smržov, Obecní úřad Horní Smržov 1_39, 679 6L Letovice,
lČ OO532126, zastoupený starostkou Danou Prudilovou.

Kontrolované období: od 01.01.2020 k datu kontroly

Kontrolní úkon, kterÝm bvla kontrola zaháiena a datum ieho provedení: Kontrola byla zahájena dne
21,.10.2021 předloŽením pověření čj. JMK 136844/2027, vystaveného dne 21,,09,2o2t
JUDr. Romanem Heinzem, Ph,D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jako vedoucím
kontrolního orgánu.

Kontrolu provedlv: Jana Kuchařová, vedoucí kontrolní skupiny
Bc. Jarmila Kucharíková, DiS., členka kontrolnískupiny

Ke kontrole bvli přizváni: ---

Poslední kontrolní Úkon: Podání informace o kontrolních zjištěních dne 23,.!o.2O21,.

ll.
kontro|a wcházela zeiména z těchto předpisů a podkladů:



r zákon č.21,12006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti

podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je ,,zákon o

ověřování")

vyhláška č,3612006 sb., o ověřování shody spisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti

podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška")

Zákonč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vedení evidence vidimací a legalizací - ověřovací kniha/y, doklady ÚředníkŮ o zPŮsobilosti

k provádění ověřování, ověřovací doložky,

Ill.
vÝsledek kontrolv

při kontrole bvlo ziištěno:

ověřovací kniha
od L.L.zozo bylo obecním úřadem Horní Smržov provedeno k datu kontroly 59 položek ověření

opisů listin a podpisů na listinách. Kontrola provádění evidence vidimací a legalizací byla provedena

kontrolou ověřovací knihy, ověřování se provádív úřední místnosti úřadu, Na jiném vhodném místě

se provádíve správním obvodu obecního úřadu a jen ze závažných důvodů, provedenou kontrolou

bylo zjištěno, že ověřovací kniha je označena v souladu s ust. § 6a odst, I a 2, vyhlášky, zápisy do

ověřovací knihy jsou prováděny v souladu s ust. § 6b vyhlášky, případné opravy jsou v ověřovací knize

prováděny v souladu s ust. § 6c vyhlášky a používání zkratek při zápisech do ověřovací knihY jsou

taktéžvsouladusust.§6dvyhlášky.Pouzavřeníjeknihazabezpečenaauloženauúřadu.ověřovací
kniha pro vidimaci a legalizaci odpovídá vzoru stanovenému v příloze č. 6 vyhlášky _ vzor úvodního

listu, v příloze č. 7 vyhlášky _ vzor listu podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a

legalizaci apřílohyč.avyhlášky_tiskopisověřovacíknihyvsouladusust.§1_6zákonaoověřování,
Evidence vidimací a legalizací je prováděna u obecního úřadu Horní smržov v souladu se zákonem o

ověřovánía vyhláškou. za kontrolované období nebyla podána žádná žádost o poskytování informací

podle zákona č, 106/1_999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrolou nebyly zjištěny žádné

nedostatky.

Způsobitost úředníků k provádění ověřování
U obecního úřadu Horní Smržov provádí ověřování paní Dana Prudilová, starostka a místostarostka

paní Kateřina Hašková.

Ověřovací doložky

obecní úřad Horní Smržov připojuje doložky na vidimované listiny a na listinY, na nichŽ se ověřuje

podpis, formou otisku razítka a ručním vypsáním údajů ověřujícíosobou. DoloŽkY mají náleŽitosti dle

ust. § 8 a § 12 zákona o ověřování a odpovídajívzorů č.2a3 přílohyvyhláŠkY. V jejich vYhotovení

nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky,

A. Shrnutí:
provedenou kontrolou bylo zjištěno, že evidence vidimací a legalizací je u obecního úřadu Horní

Smržov prováděna v souladu s platnými právními předpisy,

B. Nápravná opatření:



Nebyla uložena.

!V.

Závér

lnformace o protokolu:

Protokol obsahuje 3 strany a 0 příloh.
protokol by| vyhotoven v originále a v ]- stejnopisu s platnostíoriginálu.

Rozdělovník:
Originál pro Krajský úřad Jihomoravského kraje

Stejnopis pro Obecní úřad HorníSmržov

Poučení:

Proti kontrolním zjiŠtěním uvedeným v tomto protokolu může kontrolovaná osoba podat námitky
Podle § 13 zákona Č,255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které musíbýt písemné, odůvodněné a
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují. Námitky se podávají k rukám
vedoucího kontrolní skupiny na adresu uvedenou v záhlaví protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení protokolu.

Podpisy kontrolujících :

Jana Kuchařová, vedoucí kontrolní skupiny

Bc. Jarmila Kucharíková, DiS., členka kontrolnískupiny

Protokol byl vyhotoven v obci HorníSmržov dne 2]..1O .2021,.

Protokol převzal:

Dana prudilová, starostka

jméno, příjmení a funkce osoby
zastu pující kontrolovanou osobu
statutárního orgánu

Protokol předala:

Jana kuchařová

21,.10.2o2I

datum převzetí protokolu

2t.1o.2021

vlastnoruční podpis

9,{

vedoucí kontrolní skupiny datum předání

l


