
Žádost o ověření správnosti předloženého překladu/kopie/superlegalizace 
(Request for legalization of translation/copy/superlagalization) 

 

Napište název listiny/ name of the paper:  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jde o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do zvláštní matriky 

v Brně?/ Is this document for use of Special Registry Office in Brno? 

 

                                        󠄈 ANO/YES                        󠄈NE/NO  

 

K jakému účelu bude doklad použit? / What purpose will be his document used for? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ŽADATEL/APPLICANT 

Jméno a příjmení/name and surname:………………………………………………………………………………………….... 

Datum a místo narození/date and place of birth: …………………………………………………………………….... 

Bydliště/Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Číslo cestovního pasu či občanského průkaz/ number of passport or ID:……………….............  

Kopie CD/OP přiložena:/copy of the passport or ID enclosed:   󠄈 ANO/YES          󠄈 NE/NO  

Telefon/mobile:…………………………………………………  
 
Žádám o ověření správnosti překladu a provedení jeho superlegalizace. Překlad i originál listiny přikládám./I 

am requesting legalization of the translation and its superlagalization. Translation, legalization, and original 

is enclosed. 

Beru na vědomí, že vyřízení této žádosti může trvat 10 dní./I am aware that the legalization can také up to 10 

days. 

Beru na vědomí, že po ověření správností překladu bude originál listiny pevně spojen s jejím překladem./I am 

aware that the original will be binded together with the translation.  

Beru na vědomí, že správní poplatek za ověření správnosti předloženého překladu se vybírá v EGP v přepočtu 

k české koruně kursem České národní banky platného k aktuálnímu měsíci. Poplatek se vybírá za každou 

započatou stránku překladu. Jde-li o doklad určený k zápisu matriční události do Zvláštní matriky v Brně je 

poplatek poloviční./I am aware that the administrative charge for legalization and superlegalization is in EGP.  

 
…………………………………………                                                                                                  ……………….………………….. 

Datum podání žádosti/date                                                                                                        podpis žadatele /signature  

 

Pro úřední účely/for official use only 
Žádost přijata dne:…………………………………….,  Číslo ověření: …………………, Kdo zaevidova:…………………… 

Překlad:………………………….. Legalizace:…………………..Superlegalizace:…………..…… 
 
Poplatek celkem……………………………………., EGP 
Bylo přijato celkem……………………….….…., EGP          Vráceno:………………………, EGP 

 
Poplatek uhrazen dne:                 Stvrzenku vydal:                Kdo rozhodl:           Zpracováno dne:  
………………………………….         …………………………...                    …………………….. …………………………… 

 
 

ŽADATEL/APPLICANT  
 
 
Převzal dne/received:…………………………….                        Podpis/signature: …………………………………. 

 


